
Ejendomsdriftens drøm

- ét datagrundlag for drift og administration
med ”plug ins” til forskellige leverandørsystemer



Ejendomsdrift

Behov for ajourførte informationer om 

1. Bygninger, installationer og brugsmønster

2. Indeklimamålinger og lokale vejrprognoser

3. Forbrugsdata og analyser af varme-, el- og vandforbrug 

Men også

4.   Styring af tekniske installationer: Ventilation, varme mv. 

5.   Driftsovervågning og automatisk beregning af energimærke

6.   Månedsafregning og synligt forbrug: Indeklima, varme, el og vand



1.

Bygninger, installationer og brugsmønster



BSB Svendborg afd. 02 DOMEA



BSB Svendborg afd. 02 DOMEA



BSB Svendborg afd. 02 DOMEA



Brugsmønster – Activity Report



2.

Indeklimamålinger og lokale vejrprognoser



Lejlighedens indeklima – Svendborg 



Ejendommens indeklima – Svendborg afd. 02 



Indeklima - månedsanalyse



Indeklima – ugekalender (CO2)



Indeklima – døgngraf (CO2)



Lokal vejrstatus og prognose



Lokal vejrstatus og prognose



3.

Forbrugsdata og analyser af varme-, el- og vandforbrug 



Varme, elektricitet og vand - forbrugsmålinger

Fokus på
• Hyppige målinger – primært timeværdier 

• Forbrugskategorier, f.eks. varme til varmt brugsvand, el til ventilation osv.

• Hvilke zoner og m2 i en bygning, der forsynes fra den enkelte måler

Udtræk via API kald fra:
• Energinet.dk’s DataHub

• Forsyningsselskaber

• EMS-leverandørernes systemer, samt

• Kundens CTS-systemer og interne (bi)-målere



Lyngby Taarbæk kommune



Lyngby Taarbæk kommune



Lyngby Taarbæk kommune



Lyngby Taarbæk kommune



Lyngby Taarbæk kommune



Månedsrapport for ejendom



4.

Styring af tekniske installationer – ventilation, varme mv. 



Behovsstyret ventilation

Luftskifte styres fra Cloud ud fra målinger og analyse af brugsmønster

• Nyt koncept udfordrer balanceret ventilation – behovsstyret luftskifte og 
nytænkning af varmegenvinding (varmepumpe på afkastluft) 

• Måling af temperatur, fugt, CO2 samt micropartikler (2.5pm)

• Automatisk model for brugsmønster og produktion af fugt, CO2 og micro partikler

• Fokus på samspil mellem inde- og udeklima – f.eks. hvor kommer fugten fra?

• Styreordre hvert 5. min til VAV-spjæld og ventilationsanlæg (med respons til Cloud)

• Dokumentation af indeklima og de enkelte styreordrer



Sunde Boliger YES TECH Huset (Realdania)



Neogrid Technologies ApS

Mindre energiforbrug og billigere drift

27/

PreHEAT

• PreHEAT - anderledes end eksisterende vejrkompenseringsanlæg
– Cloudbaseret styring af varme og varmt brugsvand

– Anvender model af husets energibehov som baserer sig på

• Brugeradfærd, komfortbehov og vejrprognose (temperatur, vind og sol)

– Styring i forhold til målt indetemperatur, så komfort sikres

– Selvlærende - indstiller sig selv efter tilslutning

– Adaptiv – vedligeholder sig hen over årstiderne

• PreHEAT – indsamling og visning af sensor- og målerdata uden forsinkelse
– Online web adgang fra alle platforme

– KPI rapporter med diverse nøgletal for afdelingens bygninger

• PreHEAT – 24/7 overvågning og alarmering
– Action liste for målrettet bygningsdrift

Neogrid © Copyright 2019



5.

Driftsovervågning og automatisk beregning af energimærke



Analyser og automatisk energimærkeberegning

På bedding:

For ejendomme med energi- og indeklimamålere leveres i 2020 en samlet 
overvågnings- og analysepakke inkl. energimærke og anbefalinger 
(Igangværende udviklingsprojekt i samarbejde med Cowi)



6.

Månedsafregning og synligt forbrug for indeklima, 
varme, el og vand



Månedsrapportering – forbrug og afregning

Månedsrapporter til brugere/lejere og driftsorganisation

• Synligt indeklima og forbrug – månedsrapportering til brugere og drift

• Aconto er død! Endelig betaling hver måned for indeklima, varme, el og vand

• Håndtering af betaling af alt forbrug - også ladestandere og fælles solceller

• ”Dynamisk varmeregnskab” - Retfærdig fordeling af fælles varmeudgifter som 
belønner brugere som vælger et indeklima som er sundt for dem selv og 
bygningen!



Månedsrapport – synligt forbrug og afregning

Fortsættes næste slide



Månedsrapport – synligt forbrug og afregning



Hvad koster det?
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Hovedparten af IT-udviklingen er betalt via salg af IC-Meters 

 Derfor er følgende services:

1. Bygninger, installationer og brugsmønster

2. Indeklimamålinger og lokale vejrprognoser

3. Dataopsamling og analyser af fjernaflæste varme-, el- og vandmålere 

Gratis for IC-Meter brugere*

*Forudsat at der er IC-Meters i de pågældende bygninger
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Tillægstjenester: 

4.    Styring af tekniske installationer – ventilation, varme* mv. 

5.    Driftsovervågning og automatisk beregning af energimærke

6.    Månedsafregning og synligt forbrug for indeklima, varme, el og vand

Beskeden betaling ved stort antal bygninger og/eller lejligheder.

* Afregnes direkte med ekstern leverandør 



Ønsker du mere information?

Göran Wilke, IC-Meter  CEO

gw@ic-meter.com

+45 21 20 55 58

IC-Meter

Følg os på Link in: 

https://www.linkedin.com/company/3184051

Læs mere på www.ic-meter.com

Kontakt os:

info@ic-meter.com

+45 23 25 75 77 
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