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De 7 voordelen voor de opdrachtgever
1.

Eén simpel en helder dashboard
De monitoring vindt plaats via een dashboard: een gebruiksvriendelijk overzicht, waarin u exact van alle locaties,
de stroomopbrengst en het stroom- en gasverbruik kunt aflezen. Dit is mogelijk doordat er gebruik wordt gemaakt
van een slimme meter.

2.

Gegarandeerde stroomopbrengst
Het Upp energie systeem maakt gebruik van KNMI-data en voorspelt de opbrengst van de zonnepanelen. Wanneer het systeem achterblijft in haar prestaties, neemt Weijerseikhout hier direct actie op. Op deze manier kunnen wij de stroomopbrengst garanderen.

3.

Gebruiksvriendelijk
Het systeem is uitermate gebruiksvriendelijk en biedt u de keuze welke gebruiker of groep van gebruikers (medewerkers en bewoners) beschikbare informatie mag inzien en eventueel mag aanpassen.

4.

Alles in één systeem
Naast zonne-energie, monitort het systeem ook het stroom- en gasverbruik doordat het de slimme meter uitleest.

5.

Zichtbare energieprestatie voor iedereen
U kunt het dashboard real-time laten zien in uw ontvangstruimte, zodat uw collega’s, relaties en (toekomstige)
bewoners zien en ervaren wat zonne-energie daadwerkelijk doet voor de energierekening van bewoners en hoeveel CO2 u als opdrachtgever bespaart.

6.

Bewustwording energieverbruik bewoners
Onze energiecoaches kunnen bewoners bij interesse begeleiden in het verbeteren van hun energiegebruik.
Daarnaast organiseren wij informatiebijeenkomsten voor bewoners, waarin wij met hen het energieverbruik doornemen en kijken hoe we deze verder kunnen verbeteren.

7.

Toekomstbestendig
Op gebied van duurzaamheid blijven de ontwikkelingen zich voortzetten. Het Upp energie systeem biedt mogelijkheden tot uitbreiding van de monitoring, om zo voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen. Als u bijvoorbeeld in de toekomst een waterpomp of domotica wilt monitoren.
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De 5 voordelen voor de bewoner(s)
1.

Gegarandeerde stroomopbrengst
Het Upp energie systeem maakt gebruik van KNMI-data en voorspelt de opbrengst van de zonnepanelen.
Wanneer een systeem achterblijft in haar prestaties, neemt Weijerseikhout hier direct actie op. Op deze manier kunnen wij de stroomopbrengst garanderen.

2.

Gebruiksvriendelijk
Het systeem is uitermate gebruiksvriendelijk, binnen een overzichtelijke webpagina vinden bewoners alle gewenste informatie over hun energieprestaties.

3.

Alles in één systeem

Het systeem leest naast de opbrengst van zonne-energie, ook het stroom- en gasverbruik uit met de slimme
meter. Dit levert een positieve bijdrage aan het bewust omgaan met het energie- en gasverbruik en zal de
besparing vergroten.
4.

Inzet energiecoach
Om bij bewoners bewustwording te creëren over hun energieprestaties, is het belangrijk om het Upp energie
systeem uit te leggen. Onze energiecoaches begeleiden bewoners hoe ze hun systeem kunnen monitoren,
bewaken en ze geven advies over hoe ze hun energieprestatie kunnen verbeteren. Bewoners die geen computer hebben, kunnen per afgesproken termijn, per post een rapportage ontvangen waarin zij inzage hebben
in hun energieprestaties.

5.

Delen en vergelijken energieprestaties met de buurt
Dit systeem maakt het mogelijk energieprestaties te delen en te vergelijken met buurtbewoners, hierdoor ontstaat een hogere betrokkenheid.

