Smart Indoor Climate
Door middel van sensortechnologie het energieverbruik
van bestaande bedrijfspanden optimaliseren

Effectief gebruik van energie door sensoren

Door gebruik te maken van sensoren in en rondom gebouwen kan het energieverbruik
effectief en efficiënt worden ingezet. Sensoren kunnen de aanwezigheid van medewerkers
in een pand detecteren, evenals de weersinvloeden op een gebouw. Hier kan het pand op
reageren en anticiperen door bijvoorbeeld:
• Temperatuur aanpassen
• Ventilatie te activeren
• Het licht automatisch te regelen
• Het aanpassen van energieverbruikers aan de gebruikers.

Doel van het project

Het doel is bij te dragen aan het groener of duurzamer maken van de wereld door middel
van het ‘vergroenen’ van oudere gebouwen. Het project beoogt proactief en slim het
energieverbruik van een gebouw te minimaliseren. Het indoor klimaat moet daarbij
comfortabel blijven voor de gebruikers. We doen dit met behulp van sensortechnologie en
kunstmatige intelligentie.

Sensortechnologie

Sensoren meten hoeveel medewerkers zich waar in het pand bevinden. Zo mogelijk wat
deze medewerkers doen, terwijl individuele voorkeuren bekend zijn. Het pand reageert
hierop door bv.
• Een juiste omgevingstemperatuur te bieden met de juiste lichtsterkte,
• Het juiste CO2 niveau (ventilatie)
• D
 e juiste schakeling van energiegebruikers (kan de stroomtoevoer naar het digibord
uit als iemand alleen zit te werken?)
• Daarnaast kan er door gebruik te maken van de weersverwachting proactief worden
gereageerd op veranderingen in de omgeving
•	Delen van het pand, die niet gebruikt worden, worden op laag energieverbruik
ingesteld. De sensoren worden constant gemonitord, waardoor ook defecten en
pieken in stroomverbruik geconstateerd worden.

Artificial intelligence

Door gebruik te maken van de gegevens, die door de sensoren worden gemeten, kan het
systeem de actuatoren in het pand aansturen. Met behulp van kunstmatige intelligentie
wordt het systeem slimmer en kan er nog meer op energie bezuinigd worden. De kosten
worden op deze manier bespaard. Gebruikers van het pand worden ondersteund door
een behagelijke omgeving te bieden, die optimaal is afgestemd op hun specifieke
werkzaamheden.
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Subsidieprogramma INTERREG: Samenwerking zonder grenzen en vergroten innovatiekracht met ondersteuning Europees geld.

Intelligente, toegepaste
Sensorsystemen

