Brunata
Energistyring
Fundamentet for god energi

Nu går Brunata
”under jorden”
Brunata har i mere end 100 år været førende inden for energi
måling og forbrugsregnskaber i beboelsesejendomme med fo
kus på den enkelte lejlighed. Men nu er vi gået et niveau dybere:
ned i kælderen og ind i varmecentralen, hvor vi tilbyder markedets
mest innovative og brugervenlige system til energistyring. Dermed
kan vi sikre det totale overblik over energiforbruget på hoved- og
bimålerniveau – også til dig, der administrerer mange ejendomme.
Resultatet er ikke bare store administrative tidsbesparelser. Du får
også alle nødvendige data til at skabe effektiv energioptimering
og dermed spare på både energiforbrug og CO2-udslip.

OVERBLIK PÅ ALLE PLATFORME
Brunata Energistyring er markedets mest dynamiske styringsværk
tøj. Systemet er internetbaseret og giver mulighed for at monitore
re og styre forbrug af el, vand, gas og varme direkte på alle digitale
platforme.
Det betyder, at du med et klik på din laptop eller tablet kan få
overblik over energiforbrug i samtlige bygninger. Du kan sammen
ligne og se tidligere forbrug, du kan se forventet forbrug i forhold
til budgetter, få overblik over CO2-aftryk, få en prioriteret call-to-
actionliste og meget andet. Softwaren har utroligt mange funktio
ner, og informationerne er enkelt og overskueligt visualiseret.

BRUNATA ENERGISTYRING - 6 KLARE FORDELE
•

Sparer tid og energiudgifter

•

Mindsker miljøbelastning og giver grønnere profil

•

Tjener sig hurtigt ind

•

Har intuitiv brugerflade og lynhurtig responstid

•

Kan tilpasses fra enkelte ejendomme til store bebyggelser

•

Er platform-uafhængig og understøtter mange datakilder

LUK FREMTIDEN IND – OGSÅ I VARMECENTRALEN
Brunata Energistyring er en integreret del af Brunatas Internet of
Things. Det betyder, at systemet nemt kan integreres med Brunatas
innovative løsninger til forbrugsmåling samt løsninger til fremtidens
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Smart Building og Smart City.
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Hvorfor spilde
energien?
Brunata Energistyring sørger for, at du hverken spilder din egen eller ejendommens
energi. Data er visualiseret, så det er nemt og intuitivt at tilgå dem. F.eks. vil du al
lerede på forsiden få et fuldt overblik over væsentlige forbrugsafvigelser, så du kan
handle proaktivt og undgå spild.

ZOOM IND PÅ PROBLEMET
Med få klik kan du zoome ind på begivenheden og komme nærmere på årsagen til
f.eks. pludseligt øget energiforbrug. Du kan se, hvilken type energi, det drejer sig
om, i hvilken bygning, hvilke dage og nøjagtig hvad tid på døgnet uregelmæssighe
den opstår. Det giver en god idé om hvor og hvordan, der skal tages action.

Brunata Energistyring
- vigtige features
CALL TO ACTION

TAGGING

Et værktøj, der viser en liste over forbrugsafvigelser. Listen er prioriteret, så du kan
se hvilken afvigelse, der er dyrest og hvor det derfor giver størst effekt at gribe ind
først. Værktøjet fortæller samtidig hvad omkostningen vil blive, hvis forbruget fort
sætter uændret. Dermed får I et hurtigt overblik over potentielle energibesparelser.

Med tagging kan du gruppere og filtrere dine målere alt efter deres anvendelse. Så kan
du se forbrug på relevante målere, som f.eks. energimåler på varmtvandsproduktion.

MILJØREGNSKAB
Et effektivt værktøj til miljørapportering, på både bygnings- og ejendomsniveau.
Alt er samlet ét sted, og med få klik kan du nemt eksportere forbrugsdata og den
aktuelle CO2-udledning til grønt regnskab/CSR-rapport.

NØGLETAL
Du kan se, når forbrug afviger fra ejendommens nøgletal og benchmarke på tværs
af dine ejendomme. I samråd med vores energikonsulenter kan forbruget optimeres
- og potentielt kan dette føre til at energimærket for ejendommen hæves.

OPDAG ENERGISPILD I TIDE
Opstår der en situation, hvor en forbrugsafvigelse opdages, sender Brunata Energi
styring en besked via sms og/eller e-mail, så spildet kan stoppes. Grænseværdierne
for, hvornår der udløses en besked, kan tilpasses til periode og bygning.

VIRTUELLE BEREGNINGSMÅLERE
Du har mulighed for at oprette virtuelle beregningsmålere, og beregne på resultater
ne for de fysiske målere. Ved at indtaste formler på fjernaflæste målere, kan du også
udregnede værdier, som skal bruges for at opnå resultater.

BUDGETTERING OG ØKONOMI
Med Brunata Energistyring kan du nemt foretage budgetopfølgning på energiforbruget
i kroner og øre. Værktøjet kan også bruges til at lægge et mere præcist budget for det
næste års energiforbrug, så beboernes acontobetaling kan tilpasses.

ANALYSE AF VARMEFORBRUG
Jeres returværdier på fjernvarme kan overvåges. Værktøjet giver besked, hvis fjernvar
men ikke afkøles godt nok, og giver jer mulighed for at justere, så I slipper for at betale
en dyr afkølingsafgift.

INFOBOARD MED DAGENS ENERGIFORBRUG
Der kan opsættes fysiske infoboards med oversigt over forbruget af vand, varme og el,
og f.eks. produktion fra solceller. Her kan medarbejdere og gæster følge med, og I har
mulighed for at vise jeres grønne profil med fokus på miljøet og reduceret CO2-udslip.
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Sådan virker
Brunata Energistyring
Her er fire eksempler på, hvordan det nye energistyringsværktøj giver overblik og mulighed for at
optimere energiforbruget. Resultatet er både færre energiudgifter og mindre CO2-aftryk.

INDHOLD TIL INFOBOARD
Indholdet kan bestå af flere sider, hvor man kan præsentere sin udvikling i energiforbrug f.eks. på en tvskærm i receptionen. Man vælger selv, hvilke forbrug og om det skal være summen af alle ejendomme
eller udvalgte ejendomme hver for sig.

VISUELT OVERBLIK
Eksempel på overblik over forbrug fordelt på ugedage/døgnet for en given periode. Her er det vand
forbruget de seneste syv dage. Jo mørkere felter desto højere forbrug. Grafikken er interaktiv, så ved at
holde musemarkøren over et felt, får man vist de bagvedliggende data.
FJERNVARMEKØLING
Et eksempel på analyse af fjernvarmeafkøling set i sammenhæng med energiforbrug, flow, fremløbs
temperatur og returtemperatur. Analysen kan ses for selvvalgte perioder f.eks. et år. Med få klik kan der
zoomes ind på en måned, et døgn og helt ned til en enkelt time.

FORBRUGSOVERBLIK
Her ses overblik som år til dato - sammenholdt med sidste års forbrug og aktuelt budget. Med et enkelt
klik på en søjle zoomer man ind på måned/dag og med et klik mere på dag/time. Man vælger selv, om
forbruget skal vises i energienheder, udgift eller CO2-aftryk.
Et klik på knappen ”Detaljer og data” og du har mulighed for at udskrive grafer og data til print/PDF
eller eksportere data til Excel.
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FÅ EN DEMONSTRATION
Oplev Brunata Energistyring på første hånd. Lad os demonstrere de mange
muligheder set i forhold til dine specifikke opgaver.
Kontakt os nu på salg@brunata.dk eller læs mere på brunata.dk/energi,
hvor du også kan booke en demonstration.

BRUNATA

• 77777070

• BRUNATA.DK

