E.ON Energilösningar

SmartKomfort

– full koll på grader, kronor och CO2
Upplever du en ojämn temperatur inomhus eller vill ha mer kontroll över din värmeanläggning?
Då ska du välja SmartKomfort som optimerar både inomhustemperaturen och energianvändningen.
Med SmartKomfort får du koll på ditt värmesystem var du än befinner dig - och meddelas om något
är fel. Bättre koll och komfort med optimerad förbrukning, helt enkelt.
Utan SmartKomfort anpassas inomhustemperaturen
enbart efter utomhustemperaturen. När ni skaffat SmartKomfort får ni istället en intelligent temperaturanpassning
efter mätningar av flera faktorer som vind, tid på dygnet,
faktisk inomhustemperatur och utomhustemperatur.

SmartKomfort-utrustning
I er undercentral installerar vi Energy Manager, för att
kunna styra byggnadens värmetillförsel och koppla upp
mot vår smarta algoritm som lär sig just er fastighet
och energianvändning. Tio inomhusgivare installeras på
lämpliga ställen i fastigheten för att ge en bild av inomhustemperaturen i olika delar. Sedan kan ni följa och styra
värmen via E.ON Navigator webbgränssnittet som visar er
värmesituation.

Allt det här ingår
• Optimering genom dataanalys och smart styrning via
Energy Manager
• Mätning av inomhustemperatur, via minst 10 inomhusgivare i fastigheten
• Intelligent temperaturanpassning
• Driftkoll som larmar om systemet befarar fel i ert värmesystem
• Tillgång till E.ON Navigator för inställningar och enkel
uppföljning
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Så här går det till – vi är med er hela vägen
1. Inventering – vi börjar att kontrollera om Smart
Komfort passar för er fastighet och värmelösning
2. Offert och avtal
3. Installation av Energy Manager och inomhusgivare
4. Test av kommunikationen med inomhussensorer och
Energy Manager
5. SmartKomfort är klar att börja använda

E.ON Navigator ger dig full koll
När SmartKomfort är installerad och testad skickar vi
inloggningsuppgifter och en kort beskrivning som visar
hur du enkelt använder E.ON Navigator. När du loggat in
där, kan du registrera en eller flera mejladresser dit du vill
att eventuella larm eller annan information från SmartKomfort ska skickas. I E.ON Navigator ställer du också in
önskad inomhustemperatur.

Vill du veta mer?
Du är välkommen att ringa oss på 0771-25 55 50 eller
mejla till varme.foretagskundservice@eon.se

