Strategisk overblik og dynamisk energimærkning

Udskiftning til
led-belysning
Hvilke bygninger mangler
udskiftning til LED?
Investering
Tilbagebetalingstid

Efterisolering af
kælder
Videregiv vigtige ventilationskrav til enreprenøren
Investering
Tilbagebetalingstid

50.500 kr
6,7 år

180.000 kr
8 år

Energy Projects

Databaseret grøn
omstilling for din
ejendomsportefølje
Energy Projects samler de mange værdifulde registreringer, dine energimærker indeholder, i et brugervenligt analyseværktøj. Du får overblik over
dine bygningers potentialer i forbindelse med fx klimahandleplaner, økonomi- eller CO₂-besparelser

Den grønne omstilling stiller krav til moderne bygningsdrift, renovering og optimering. 40% af Danmarks energiforbrug
stammer fra bygninger, så besparelsespotentialet er stort, både i form af CO₂ reduktion og på økonomisiden. Men hvor skal
man starte, og hvad vil de afledte effekter
af en given ændring betyde for økonomi
og CO₂-udslip?

"Energy Projects muliggør analyser af energibesparelses-potentialer på tværs af hele porteføljen.
Således kan de potentielle energispare-indsatser og klasseløft
identificeres og prioriteres."
Bjarne Dalgaard, Bygningsstyrelsen

Fra antagelse til viden
Energy Projects’ beregningsmotor anvender de mange tusinde datapunkter, dine
energimærker indeholder, og giver dig
overblik over tekniske installationer, bygningsdele og andet, som kan kvalificere dit
strategiske arbejde med fx klimahandleplaner, ESG-rapportering, eller noget helt
tredje.

Opdateret beregningsgrundlag
Mange virksomheders energimærker har
forskellige beregningsgrundlag, fordi de er
udført med flere års intervaller. Måske er
bygningerne også blevet forbedret siden
seneste officielle energimærke. Det gør
sammenligning og beregninger upræcise.

Vores kunder bruger Energy Projects til at
afklare fx:
•
•
•
•
•
•

Energy Projects arbejder med dynamisk
energimærkning, hvor energimærkerne

Hvad vil skift af varmekilde betyde for
CO₂-udledningen?
Hvordan får vi mest CO₂-reduktion for
pengene?
Hvor mange naturgaskedler er der
installeret i vores bygninger?
Hvor let kan jeg søge tilskud i
Energistyrelsens tilskudspulje?
Hvilke bygninger er gået over til
LED-belysning?
Trække nøgletal og benchmarks efter
behov

opdateres til seneste beregningsgrundlag
og forbedringer i bygningerne løbende
registreres, så du har et realistisk, opdateret billede af virkeligheden. På den måde
holdes dine energidata relevante, hvilket
muliggør avancerede beregninger af fx
afledte effekter og er med til at sikre dig
høj datakvalitet og dermed et solidt beslutningsgrundlag.
Systemet giver dig enkel adgang til dine
bygningers energidata, herunder mængder, længder, bredder, U-værdier etc. Ved
hjælp af stærke filtrerings- og søgeværktøjer kan du arbejde med præcis det fokus,
du har behov for.

Gratis rådgivning
Læs mere på nrgisystems.dk/energyprojects eller ring 70 22 93 10 for en uforpligtende snak eller en aftale om en times
gratis rådgivning om hvordan jeres organisation kan gå fra antagelse til viden med
Energy Projects.

„Energy Projects samler brugbar
viden om bygningsmassen, som
kan bruges i udbudsmateriale til
ombygninger og drifts- og vedligeholdelsesplaner. Denne viden kan
anvendes til strategiske, bæredygtige handlingsplaner, for at løfte
den grønne omstilling, hvor den
eksisterende ejendomsmasse udgør en væsentlig rolle.”
Mikkel Willard, Projektleder - Energi & Miljø

„Energy Projects giver overblik over
besparelsespotentialet i eksisterende og fremtidige energimærker
på vores ejendomme.“
Henrik Andersen, Energileder
og Peter Munk, Ejendomschef

Enestående support
NRGi Systems har mere end ti års erfaring
med udvikling og support af software til
energioptimering og bygningsregistrering,
og vi rådgiver alt fra private virksomheder
til offentlige styrelser.

Jacob Bach Pedersen
Adm. direktør

Energy10 og Energy10 Mobile
Den tekniske hjørnesten i energimærkning
af bygninger og Danmarks mest benyttede
software til bygningsregistrering og energiberegning.
Energy Plus
En udvidelse til Energy10, hvor du kan
tilføje ekstra felter, som energikonsulenten
udfylder, når data til energimærket registreres. Fx antal lyskilder, fotoregistrering,
tilstandsvurdering eller procesenergi.

NRGi Systems A/S er en passioneret virksomhed med mere end ti års erfaring i
udvikling af software til registrering og
energioptimering af bygninger.
Virksomheden beskæftiger i dag nogle af
de bedste inden for software, energiberegning og -optimering.

Som kunde hos os har du altid direkte adgang til personlig hjælp og vejledning fra
erfarne rådgivere og produktudviklere.

Jacob Nørgaard Hansen
Kundechef, energikonsulent

Energy Projects
Strategisk overblik og opfølgning på energiforbedringer til dig, der administrerer
mange ejendomme.
D&V
Værktøj til registrering af bygningers
tilstand og udarbejdelse af troværdige,
overskuelige vedligeholdelsesplaner – med
et digitalt grundlag.

Vi leverer enkel, brugbar software og ærlig
rådgivning – og vi sætter en ære i at være
grundige og ambitiøse i udviklingen af
vores løsninger og i samarbejdet med vores
kunder.
Se mere på nrgisystems.dk

NRGi Systems A/S - Dusager 22 - 8200 Aarhus N - 70 22 93 10 - support@nrgisystems.dk

