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EG Ines – kanske din mest
värdefulla energipartner
Få automatisk information om möjligheterna att spara energi och
minska ditt koldioxidavtryck med hjälp av artificiell intelligens. Med
EG Ines för EG EnerKey får du optimalt stöd för digital energistyrning.

EG Ines känner till
din förbrukning
bättre än du
Den integrerade artificiella intelligensen i energistyrningsverktyget EG EnerKey heter EG Ines.
Med hjälp av förbrukningsdata och väderdata kan
EG Ines till exempel varna dig när den upptäcker en
fastighet med onormalt hög energiförbrukning och
komma med relevanta förslag på hur du kan optimera energiförbrukningen.
EG Ines blir dessutom hela tiden bättre på att
automatisera det manuella analysarbetet och kan
hjälpa dig att reagera på användningsavvikelser
snabbare och effektivare.

EG Ines bidrar till att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen i Hyvinkää
Den finska staden Hyvinkää i Hyvinge kommun kommer att minska sin
energianvändning med 7,5 procent till 2025. Samtidigt är staden med
i HINKU-samarbetet som innebär att ett antal kommuner kommer att
minska sina koldioxidutsläpp med 80 procent till 2030.
”För att nå dessa mål måste vi gå
beslutsamt till väga”, säger förvaltningschef Marko Hytönen, Hyvinkää.
Därför har den sydfinska staden med
45 000 invånare upprättat en energisparkommitté som övervakar den
löpande energiförbrukningen med EG
EnerKey som partner.
”Med hjälp av EG EnerKey övervakar vi
vår energiförbrukning och får tillgång
till mycket bra rapporter som skickas
hela vägen till kommunstyrelsen.”
Hyvinkää förvaltar över 100 fastigheter
och de dagliga energirapporterna som
visar förbrukningen i realtid är viktiga
när stadens tekniker ska överblicka om
driften fungerar som den ska.
”Med hjälp av rapporterna är det lätt
att hitta avvikelser och på så sätt
sparar vi en stor del energi.

Om det är problem med värmesystemet i en fastighet upptäcks det
snabbt i form av onormal värmeanvändning, så att felet kan rättas till”,
förklarar Marko Hytönen, Hyvinkää.
”Problemet löses omgående så att
vi inte förlorar pengar eller slösar
energi”, säger Marko Hytönen, som
förklarar att just tillgång till exakt
och uppdaterad kunskap är en del av
anledningen till att energisparkommittén visat sig vara mycket effektiv:
”Den kunskap som finns tillgänglig
sätter saker och ting i rörelse.” Det
är här EG EnerKey har visat sig vara
väldigt viktiga, säger Marko Hytönen,
Hyvinkää.

Problemet
löses omgående så att vi
inte förlorar
pengar eller
slösar energi.

DÄRFÖR SKA DU
VÄLJA EG INES
EG Ines möjliggör datadriven energistyrning så att du kan ägna
mindre tid åt analyser och mer tid åt att agera.

EG Ines automatiserar och aktualiserar det manuella analys
arbete som vanligtvis utförs av energikonsulter.

EG Ines hittar snabbt och löpande din potential för ekonomiska
besparingar och minskade koldioxidutsläpp.

EG Ines utgår från era egna förbrukningsdata och ger konkreta
förslag på optimeringar där det är lätt att se vilka investeringar
som ger mest värde – både ekonomiskt och miljömässigt.

EG Ines underlättar det löpande arbetet med energiförbättringar, eftersom det går snabbt att rätta till fel och omedelbart
uppnå resultat med hjälp av realtidsdata i stället för planering
baserat på historiska data.

EG Ines ger en samlad överblick över optimeringsmöjligheter,
besparingsmöjligheter och koldioxidvinster samt jämför dina
resultat mot motsvarande företag och organisationer.

Snabbt och enkelt
att få överblick
Med AI-modulen EG Ines för EG EnerKey drar du nytta av hela lösningen på ett optimalt sätt. Här får du bland annat löpande övervakning
av förbrukning och automatiska förslag på användningsoptimering i
ett lättöverskådligt grafiskt format – med möjlighet att fördjupa dig i
de konkreta siffrorna.
EG Ines levererar till exempel detaljerade analyser av driften av ditt
ventilationssystem och din värmeanvändning och jämför detta med
andra byggnader med samma profil.
De åtgärder som EG Ines föreslår överförs automatiskt till energistyrningsverktyget i EG EnerKey.

Se dina optimeringsmöjligheter
Här får du en samlad överblick över de optimerings
möjligheter som EG Ines har identifierat. Du kan
också se vad du kan spara genom att implementera
de enskilda förslagen och vad det kommer att
innebära för den löpande energiförbrukningen och
därmed dina koldioxidutsläpp.

EG Ines Ventilation
EG Ines Ventilationsanalys ger dig detaljerad insyn
i driften av ditt ventilationssystem och ger förslag
på hur du kan optimera tidsplanerna för den enskilda
anläggningen i den enskilda byggnaden.
EG Ines tittar bland annat på när vatten används i
byggnaderna och analyserar därefter ventilationens
på/av-program utifrån energidata.
Om det finns möjlighet att optimera ventilationstimmarna beräknar och visualiserar EG Ines automatiskt
energi-, kostnads- och koldioxidbesparingar.
EG Ines föreslår tidsplaner för vardagar, lördagar,
söndagar och helgdagar.

EG Ines Värmeanvändning
EG Ines Värmeanvändning delar upp värmekällorna i tre typer:
vattenvärme, ventilationsvärme och baskraft.
EG Ines analyserar de tre typerna av värmedata och jämför dem
med aktuella data från liknande byggnader.
Om analysen visar på onormala värden föreslår EG Ines den mest
sannolika orsaken och ger konstruktiva och konkreta förslag på
hur du kan lösa problemet.

EG Ines
Benchmarking

Med EG Ines Benchmarking kan du jämföra din energianvändning och nyckeltal för energiförbrukningen i din fastighetsportfölj med motsvarande byggnader i hela EnerKey-databasen,
som innehåller fler än 20 000 platser.
Med hjälp av EG Ines kan du snabbt identifiera de platser som
inte fungerar optimalt jämfört med andra liknande byggnader,
så att du kan identifiera de mest sannolika orsakerna till den
registrerade skillnaden.
EG Ines Benchmarking analyserar data på flera sätt beroende
på typ av energi och årstid.

EG Ines Värmekraftsanalys
Med hjälp av EG Ines Värmekraftsanalys analyserar och
jämför systemet automatiskt den önskade inomhustemperaturen och den maximala energiförbrukningen i förhållande
till utomhustemperaturen.
EG Ines kontrollerar också om returvattnet från fjärrvärmen
har svalnat korrekt vid olika utomhustemperaturer. EG Ines
analyserar dessutom den löpande förbrukningen av varmvatten och identifierar och rapporterar avvikelser från det
normala.
Slutligen analyserar EG Ines förbrukningen av elvärme i
byggnader där elvärme inte är den primära värmekällan för
att förhindra onödig värmeanvändning.

Energistyrning och användningsstyrning på
ett smart sätt

Med EG Ines får du ett unikt verktyg för
digital energistyrning och energioptimering.
När du använder EG EnerKey och EG Ines samlar du
automatiskt in all realtidsinformation om förbrukning
och utsläpp och dokumenterar samtidigt potentialen
för energibesparingar i ditt byggnadsbestånd. Du vet
därför hela tiden vad du använder, hur du kan minska
förbrukningen och med vilken effekt.
På så sätt vet du hur du får mest för pengarna genom att energioptimera.
Alla relevanta data, rapporter och analyser gällande
förbrukning och koldioxid samlas på ett ställe där du
löpande kan övervaka och optimera din förbrukning
i realtid samt få detaljerad dokumentation av effekten med stöd av konkreta och uppdaterade data.

LÄS MER OM EG ENERKEY

Därför har vi valt
EG Ines
Hållbarhet är en del av stadens
strategi
EG Ines upptäckte snabbt en anläggning där programins
tällningen för ventilationstid var felaktig. Ventilationen var
fortfarande i ett boost-läge som ställts in efter renoveringsprojektet. Detta medförde en onödig årlig förbrukning
på 15 000 euro eftersom ventilationen kördes på full
effekt även utanför arbetstid.
Fastighetsförvaltningen, Lahti

Vi uppnådde årliga
besparingar på omkring
9 000 euro
Med EnerKeys nya intelligenta funktion EG Ines kunde vi optimera ventilationsdrifttiden för våra fastigheter.
Bara genom att optimera drifttiden
uppnådde vi årliga besparingar på cirka
9 000 euro.
Eero Takala, VVS-expert, Riihimäki

Systemen fungerar
som det ska
Vi får en garanti för att systemen
fungerar som de ska. Tack vare EG
Ines får experterna tid över till att lösa
problem, vilket både sparar arbetstid
och gör det möjligt att lösa problem
snabbt.
Antti Kokkonen, byggnadsservicechef, Kesko PLC

EG Ines hittade optimeringar
Jag är otroligt nöjd: EG Ines hittade optimeringar för
ventilationstidsprogram och föreslog nya inställningar
för dem baserat på mätdata.
Aki Paavola, underhållschef, S-Pankki Kiinteistöt Ltd.
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