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Cloudbaseret 
Bygningsdiagnose

- Fjerndiagnose i tre step med energiforbrug 
og komfort i fokus

- Digital energimærkning – leveret som en 
service på abonnement



















Den største 
øjenåbner

Vi kan med cloudbaseret 
bygningsdiagnose sætte 
brugeren i centrum og 
levere konkrete 
anvisninger 

• Til at opnå bedre komfort

• Forbedring af de tekniske 
installationer

• Forbedring af klimaskærmen



Tilbud til landets 
bygningsejere

• Driftsovervågning og 
Månedsrapportering:

o Lokaleudnyttelse 

o indeklima og

o Energiforbrug fordelt på 
anvendelser

• Automatisk energimærke baseret 
på faktiske målinger

• Værktøj til at analysere skift i 
adfærd, drift, teknisk udstyr og 
klimaskærm



Problemstilling (1/3)

• Det er brugen af bygninger og brugerne 
der skaber et energiforbrug 

• Det er det faktiske forbrug som belaster 
økonomi og klima

• Brugernes apparater og udstyr har et 
klimaaftryk på størrelse med bygningen

• Er en bygning ’grøn’ hvis energimærket 
er i top, mens apparaterne er i bund?



Problemstilling (2/3)

De fleste bygningsejere har ikke adgang 
til præcise informationer om 

• Faktisk indeklima og 
lokaleudnyttelse

• Varmeforbrugets fordeling på 

• varmt brugsvand, 

• tab via luftskifte/ventilation og 

• transmissionstab i klimaskærm 



Problemstilling (3/3)

Svært at træffe de ’rigtige’ valg, hvis 
man ikke har styr på

• Kerneydelsen – et godt 
indeklima

• Hvor energien bruges/spildes
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Udfordringen



Koncept

• Ét dataset i Cloud til brug for alle opgaver vedr. bygningers 

o Indeklima

o Lokaleudnyttelse

oDrift, diagnose og mærkning

• Fokus på virkeligheden => hyppige målinger

• Ejendommen ejer og har fri brugsret til egne data







Indeklima og lokaleudnyttelse  

• Prof indeklima måler – temperatur, %RH, CO2, lys og støj

• Måling hvert 5. minut og automatisk upload til Cloud (GSM, LoRa etc.)

• Lokaleudnyttelse – algoritme beregner aktivitetsniveau





Henrik



Varme-, el- og vandforbrug - fordelt på døgnets timer



Resultat
Den korte version – på ét ark
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