




Begrijpelijke presentatie van energieprestaties
Inzicht > maatregelen > controle > besparing

MIJNENERGIEBEHEER

Op elk bestaand Gebouw Beheer Systeem aan te sluiten
Eenvoudig instelbaar op uw besparingsdoelen

Grip op energiekosten
Nauwkeurige monitoring, heldere uitkomstenpresentatie
en doeltreffende maatregelen voor gebouwen

comfort van morgen

Mijnenergiebeheer.nl

mijnenergiebeheer.nl

www.schoutentechniek.nl

M i j n e n e r g i e b e h e e r. n l

“Optimaal inzicht in de prestaties van
installaties, zonder ingewikkelde
berekeningen en analyses”

MIJNENERGIEBEHEER
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Energiekosten vormen een steeds groter bestand-
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deel van de totale beheer- of exploitatiekosten.
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Mijnenergiebeheer.nl biedt u helder inzicht in de
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energieprestatie van het pand. Zo kunt u de juiste
acties ondernemen om maximaal energiekosten
te besparen. Eenvoudig en doeltreffend.
In vrijwel alle gebouwen zijn de technische installaties
uitgerust met regelaars die het proces sturen en meet
gegevens opslaan. Veruit de meeste systemen presenteren
de meetresultaten echter veel te ingewikkeld. Hierdoor
wordt er niet of nauwelijks naar omgekeken of worden de
verkeerde conclusies getrokken. Mijnenergiebeheer.nl
vertaalt de energieprestaties naar heldere grafieken en
getallen. Gemakkelijk af te lezen en alleen op de juiste
manier te interpreteren.

Zeer gebruiksvriendelijk online energiebeheer
Op Mijnenergiebeheer.nl kunt u 24/7 inloggen en
de energieprestaties van uw installaties bekijken.
De weergave kunt u zelf bepalen: van technisch
gedetailleerd tot laagdrempelige rapportcijfers
of kleurcodes.
U kunt de resultaten dus aflezen zonder technische kennis en de uitkomsten van verschillende
tijdsvakken snel vergelijken. Bovendien hoeft
u nooit meer zelf spreadsheets te maken
of gegevens uit een ander systeem handmatig
in te voeren.
Monitoring en verwerking
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Energiebesparende
vervolgacties
Installatie
aanpassingen

Mijnenergiebeheer.nl laat u precies zien waardoor de
energierekening hoog oploopt. Dit stelt u in staat om zeer
efficiënt energiebesparende maatregelen te treffen.
Wij kunnen u hierbij adviseren en begeleiden:
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Target bereikt

A. Quick Wins
De eerste winst boekt u door parameters, zoals bedrijfstijden en stooklijnen, goed in te stellen. Dit kan al direct

Hoe werkt het?

leiden tot een energiebesparing van 5 tot 15%.
B. Gebruikersgedrag
De gebruikers hebben grote invloed op het energie-

1. Analyse & plaatsing

gebruik. Door bewustwording te creëren kunt u grote

Wij beoordelen de reeds aanwezige meetapparatuur in

besparingen bereiken. Technische hulpmiddelen, zoals

uw gebouw op kwaliteit en dekking. Soms is uitbreiding

deurdrangers en aanwezigheidsdetectie, kunnen het

nodig om tot optimale metingen te komen. Mijnenergie-

energieverbruik nog verder verlagen.

beheer.nl is aan te sluiten op bijna alle bestaande regel-,
monitoring- en gebouwbeheersystemen.

C. Installatieaanpassingen
Het kan blijken dat bepaalde aanpassingen aan de

2. Koppeling, presentatie & monitoring

installatie raadzaam zijn om uw doelen te halen.

De bestaande, uitgebreide of geheel nieuwe monitoring-

Schouten Techniek bezit kennis en ervaring in alle installatie-

tools worden gekoppeld aan Mijnenergiebeheer.nl. Hier

technische disciplines om u hierbij van dienst te zijn.

worden alle gegevens omtrent energiegebruik verzameld
en verwerkt tot overzichtelijke presentaties, zonder

3. Target bewaking

tussenkomst van medewerkers van Schouten Techniek.

Elke maand kunt u controleren of het gewenste effect is
bereikt en kunnen nieuwe aanpassingen worden
doorgevoerd. Ook over langere periode kan gemonitord
worden of het target nog steeds behaald wordt.

Op dit moment bieden wij onderstaande
rapportagemodules. Ze geven in één oogopslag
duidelijkheid en bieden waardevolle details.
Meer informatie: www.mijnenergiebeheer.nl

•

Quickscan (weergave energieprestatie)

•

Bronregistratie (weergave energiestromen)

•

Regeneratie (weergave opbrengsten)

•

Legionellabeheer (weergave veiligheid)

“Mijnenergiebeheer.nl is
koppelbaar aan vrijwel alle
bestaande, reeds aanwezige
meetapparatuur”

Stap in de toekomst!

Rapportage modules

100% maatwerk
Mijnenergiebeheer.nl is volledig naar wens
instelbaar. De grafieken geven energieprestaties
weer, maar ú bepaalt de normering. Wat is uw
streven? Samen bepalen we uw besparingsdoelen
en de middelen om deze te bereiken. U kunt dan
ook zelf aangeven welke gegevens moeten worden
gerapporteerd én in welke vorm u deze het liefst
vormgegeven ziet. Tevens is gestandaardiseerd
uitvoer van data mogelijk voor verwerking in
andere pakketten, zoals Excel of ERP-systemen.

Waarborg prestaties
U kunt eenvoudig actief sturen op de technische
prestatie van uw installaties, ook als deze inge
wikkeld zijn. Dit waarborgt rendement op de lange
termijn. Ook maakt het prestatieafspraken mogelijk.

Door standaardrapportages van verschillende

www.mijnenergiebeheer.nl
voor een aantal
voorbeeldrapportages!”

installatie-onderdelen kunt u de energieprestaties
van meerdere gebouwen vergelijken.

Meetapparatuur
kopen of huren
Voldoet uw huidige meetapparatuur niet of

Creëer helder inzicht
in energieverbruik

ontbreekt deze deels of geheel? Bij Schouten

en neem energiebesparende

Techniek kunt u de juiste tools aanschaffen.

maatregelen met zekerheid

Huren kan ook, bijvoorbeeld wanneer u uw

van effect

gewenste besparing in twee jaar wilt bereiken
om daarna te stoppen met monitoren.

comfort van morgen

Mijnenergiebeheer.nl

Meerdere
panden vergelijken

“Ga eens naar

Laat u informeren over de mogelijkheden en de vele
voordelen van Mijnenergiebeheer.nl. Een oriëntatie-

Service en
abonnementen
Ook na de installatie biedt Schouten Techniek
ondersteuning, van gebruiksinstructie tot
periodieke updates en installatieaanpassing.
We stellen een abonnement naar wens op.

gesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend.

Bel 0229 - 291 500 of mail naar
info@schoutentechniek.nl

