Informatiedisplay
EcoReflect

Energie

Controlling energie and
creating value

”
Het ECOREFLECT display is een simpel, helder en
flexibel informatiesysteem voor bedrijven en organisaties. ”

Wat is een
ECOREFLECT DISPLAY?
Energiebesparing ontstaat niet alleen door
slimme technische oplossingen. Het is ook
en vooral een kwestie van de juiste mindset:
het bewustzijn en de wil om energie te besparen. EcoReflect levert hier een zichtbare
bijdrage aan. Het EcoReflect energie display
is een simpel, helder en flexibel inzetbaar
informatiedisplay dat helpt om het energiebewustzijn te verhogen op managementniveau, bij medewerkers en bij bezoekers van
uw organisatie.

EcoReflect informeert transparant met op
maat gesneden overzichten van uw besparingsdoeleinden.
Het systeem kan informatie over energieverbruik en CO₂-reductie weergeven op een
scherm; ideaal voor bijvoorbeeld openbare
ruimtes of ontvangstruimtes. U toont uw
verantwoordelijkheid, informeert uw bezoekers en stimuleert uw medewerkers om
energie te besparen.

ECOREFLECT
zet besparen in beweging
Energie besparen is een structureel proces van inventariseren, aanpassen en periodiek blijven
afstemmen. EcoReflect brengt samen met uw meetbedrijf en de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat het actuele energieverbruik van uw organisatie of gemeente in kaart en vergelijkt dit met
de historische gegevens en streefgetallen.

U bent dus altijd in staat om de actuele status van uw energieverbruik en CO₂reductie weer te geven. EcoReflect kan u op het spoor zetten van onlogische of
foutieve instellingen in uw technische installaties, waardoor het energieverbruik negatief wordt beïnvloed.

Hoe werkt het
ECOREFLECT DISPLAY?
Als u het EcoReflect energie display aanschaft, ontvangt u, naast een 43 inch monitor, ook een
display controller. De display controller verzorgt, naast de aansturing van het informatiescherm,
ook de communicatie met uw meetbedrijf. De meetdata van de geselecteerde energiemeters
wordt door de display controller op basis van API (Application Programming Interface) bij het
meetbedrijf opgevraagt en automatisch gevisualiseerd en verwerkt op het informatiescherm.

De EcoReflect display controller is ook te gebruiken in combinatie met uw eigen publicatiescherm, mits deze voldoet aan de
EcoReflect display specificaties. Nadat u de display controller
op eenvoudige wijze heeft aangesloten, maakt u verbinding
met internet en uw energie-dashboard wordt automatisch gevuld met data.

INZICHT IN
ENERGIE BESPARING
MET ECOREFLECT

De controller heeft een gratis licentie waarmee een koppeling
kan worden gemaakt met de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat. Weergaven van de klimaatmonitor kunnen op gemeentelijk of landelijk niveau met een paar klikken zichtbaar worden
gemaakt op het EcoReflect display.

AUTOMATISCH OPHALEN VAN MEETDATA
MET [API] KOPPELING
De EcoReflect display controller biedt een
standaard Fudura koppeling op basis van
API (Application Programming Interface)
waarmee u kunt communiceren met uw
meetbedrijf. De koppeling zorgt ervoor dat
de data van de door u geselecteerde energiemeters vanaf het meetbedrijf wordt ingelezen in uw eigen display controller.
De enige restrictie is dat het meetbedrijf de
meetdata van uw energiemeters al automatisch op afstand kan inlezen. Is dit niet het
geval dan zullen de energiemeters eerst slim
moeten worden gemaakt. Wilt u meer informatie over de toepassing van slimme meters
neem dan contact op met uw meetbedrijf of
met onze energieadviseur.

De EcoReflect display controller heeft ook
extra functionaliteit om koppelingen te maken met andere informatiesystemen, tussenmeters en gebouwbeheersystemen. De
informatie kan dan worden gevisualiseerd op
één van de programmeerbare dashboards.
De display controller maakt gebruik van
open source software. Hierdoor is elk gewenst dashboard door ons, of door uzelf,
samen te stellen.
Dashboards kunnen ook worden getoond in
een overzichtelijke app op uw smartphone of
tablet. Deze functionaliteit kan als een extra
optie worden aangeboden. Zo heeft u altijd,
inzicht in de energieprestaties van uw vastgoed.
De standaard EcoReflect API koppeling
(Application Programming Interface) is afgestemd op de datakoppeling van het meetbedrijf Fudura. Heeft u een ander meetbedrijf
neem dan eerst contact op met onze energieadviseur.

Wat zijn de
MOGELIJKHEDEN?
Het EcoReflect informatiedisplay beschikt over een
aantal modules. Deze modules zijn op verschillende
manieren op de dashboards te tonen. Het systeem
heeft meerdere programmeerbare dashboards en
koppelt energiedata vanaf uw meetbedrijf aan het display.
De basismodule waarbij, naast de datum en tijdregistratie, ook de startdatum kan worden opgegeven
wanneer een organisatie is gestart met het invoeren
van beleidsmaatregelen zoals deze door de overheid
zijn aangegeven.

De beleidsmodule waarin overheidsnormen, energie
maar ook organisatiedoelstellingen kunnen worden
opgenomen. Verschillende indicatoren geven aan
waar een organisatie of gemeentelijke instantie op dat
moment staat.

De module gas geeft het gasverbruik weer van één of
meerdere gebouwen. Doelstellingen ten opzichte van
het voorgaande jaar worden op eenvoudige wijze gevisualiseerd. Met de ingebouwde alarmindicator kunnen kritieke situaties direct worden gemeld aan de
verantwoordelijke beheerders.

INZICHT IN ENERGIEMANAGEMENT

De module elektra geeft het elektriciteitsverbruik
weer van één of meerdere gebouwen. Doelstellingen
ten opzichte van het voorgaande jaar worden op eenvoudige wijze gevisualiseerd. Met de ingebouwde
alarmindicator kunnen kritieke situaties direct worden
gemeld aan de verantwoordelijke beheerders.

De module duurzame opwekking geeft de opgewekte
energie weer van zonnepanelen, windmolens etc.
Doelstellingen ten opzichte van het voorgaande jaar
worden op eenvoudige wijze gevisualiseerd. Met de
ingebouwde alarmindicator kunnen kritieke situaties
direct worden gemeld aan de verantwoordelijke beheerders.

De module CO₂-uitstoot geeft de uitstoot van CO₂
weer, gekoppeld aan de CO₂-emissiefactoren. Organisaties kunnen hiermee hun beleidsmaatregelen duidelijk inzichtelijk maken. Met de ingebouwde alarmindicator kunnen kritieke situaties direct worden gemeld
aan de verantwoordelijke beheerders.

EcoReflect biedt de gebruiker vooraf gedefinieerde
dashboards aan. Op het dashboard zijn duidelijke pictogrammen opgenomen die zijn gekoppeld aan uw
energiedoelstellingen en -besparingen.
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VAKKUNDIGE INSTALLATIE
Het informatiedisplay wordt door ons installatieteam vakkundig bij u geïnstalleerd en
inbedrijfgesteld. Binnen 1 meter van het informatiedisplay zal een 220-230 volt voeding
met een internetaansluiting aanwezig moeten zijn. Na de inbedrijfstelling zal het systeem met een duidelijke instructie aan u worden overgedragen.

Projecten
De gemeente Rijssen-Holten gebruikt
een EcoReflect-informatiedisplay voor
al het gemeentelijke vastgoed. De display toont op een duidelijke en inzichtelijke manier het verbruik, de doelstellingen, opwekking en energiebesparing.

De bestaande energiespiegel van Ecofys is vervangen door een informatiedisplay van EcoReflect. De gemeente
Twenterand gebruikt een EcoReflectinformatiedisplay voor al het gemeentelijke vastgoed. Wij hebben hiermee
een systeem waarmee wij weer voorbereid zijn op de toekomst.

Tijdens de nieuwbouw van het kantoorpand Actium in Assen is door de
opdrachtgever besloten om het informatiedisplay van EcoReflect direct te
implementeren. Actium Wonen wil
met het informatiedisplay zijn verantwoordelijkheid tonen maar ook bezoekers en eigen medewerkers stimuleren om bewust om te gaan met
energie.

EEN BEWEZEN TECHNOLOGIE
Jaarlijks worden vele gebouwen voorzien van een EcoReflect informatiedisplay, varierend van gemeentehuizen tot kantorencomplexen.

Controlling energie and
creating value

Het EcoReflect informatiedisplay en
controller zijn producten die door Van
Dam Technisch Beheer B.V. worden
geleverd. Kijk voor meer informatie
over EcoReflect en onze diensten op
www.ecoreflect.nl.

Van Dam Technisch Beheer B.V.
Fahrenheitstraat 2, 7461 JA Rijssen
0548 514 341 info@vandamgroep.com

