My Energy Monitor

Trust us to manage your risks

Overvåk det som teller, og mål din bærekraft
Overvåking av energiforbruket er av avgjørende verdi fra både et juridisk og et bærekraftig perspektiv.
My Energy Monitor gir deg full oversikt, slik at du kan overholde lovmessige krav og ta bærekraftige valg
– til fordel for din bedrift og for miljøet.
Hvorfor velge My Energy Monitor?
Det har aldri vært viktigere å måle og rapportere bedriftens
energiforbruk. Både for å kunne være bærekraftige og for å
overholde juridiske standarder, siden EU innfører obligatorisk
rapportering i 2022.

My Energy Monitor
FINN DE MEST EFFEKTIVE TILTAKENE FOR Å
REDUSERE KOSTNADENE - MÅL DIN BÆREKRAFT

Derfor trenger du et effektivt verktøy som overvåker det som
teller og som gir deg en brukervennlig oversikt.
My Energy Monitor visualiserer energistyringen og tilbyr
energieffektivitetsanalyse og effektive verktøy, slik at du
kan oppfylle fremtidige rapporteringskrav. Med My Energy
Monitor kan du spore forbruket og handle på bakgrunn av
oppdaterte data, slik at du kan ta bedre beslutninger - til
fordel for bedriften din og miljøet.

Overvåk energiforbruket
døgnet rundt
> Overvåk det totale energiforbruket
for alle lokasjoner i sanntid døgnet
rundt, eller se nærmere på forbruksdata som måler kWh per bygning,
per energimåler og per m2.

Rapportering

Temperaturkorrigert forbruk

> Du kan enkelt laste ned
månedlige rapporter for å se
nøkkeltall, totale forbruksverdier
og miljøavtrykk for hele
porteføljen.

> Følg med på ET-kurver og
temperaturkorrigert forbruk
samt utetemperatur for å
optimalisere energiforbruket.

Våre bærekraftige mål

For mer informasjon, ta kontakt
med din kundekontakt.

Benchmarking

Varsler

> Visste du at du kan sammenligne forbruket ditt med tidligere
forbruk eller forbruk i andre
relaterte bygninger og bransjer?

> Med My Energy Monitor kan
du enkelt sette alarmer for å
overvåke energiforbruket. Du
bestemmer hvordan og når du
vil bli varslet.

Hovedmål
Sekundære mål
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