Uw Partner voor
beheer en monitoring
Van Lente natuurlijk!

à Monitoring voor meer inzicht in binnenmilieu,
energieverbruik, rendement en regeling van uw pand
à Proactief beheer en optimalisatie van uw pand
à Van 24/7 inzicht naar 24/7 controle

Let u thuis op dat lichten niet onnodig aan staan? Mensen niet
te lang onder de douche staan? Ze alle deuren sluiten? Ja, toch?
Waarom doet u dat dan niet met uw bedrijfsgebouw? Voelt u
aan wat uw vastgoed dagelijks meemaakt? Luistert u wel eens
naar uw eigen kantoorpand? Nee? Simaxx wel.
Van Lente levert als partner van Simaxx een monitoringssysteem die de
gebruiker en installateur overzichtelijk inzicht geeft in de prestaties van
het gebouw.

VAN LENTE SYSTEEMINTEGRATIE LEVERT U:
n De Simaxx licentie

Technische Automatisering

n De implementatie en inbedrijfstelling

Technische Installaties

n Het advies en de daaruit volgende rapportages

Technisch Beheer

www.vanlente.nl

Uw partner voor
beheer en monitoring

OVERZICHTELIJK BEHEER EN MONITOREN
VAN KLIMAATINSTALLATIES
De software van Simaxx draagt bij aan een reductie van de energiekosten, reductie onderhoudskosten en verbetering van het comfort binnen het pand waardoor de investering
binnen een paar jaar terugverdiend is. Uniek aan Simaxx is dat het niet alleen inzicht geeft in
het energieverbruik maar ook aangeeft waar de installatie niet optimaal werkt. Met dit inzicht
kan het beleid voor het onderhoud aan de HVAC installatie worden bepaald en hierdoor kan
proactief naar een optimaal werkende installatie toegewerkt worden.
ANDERE TOEPASSINGEN VAN SIMAXX ZIJN:
à

Energiemanagement

à

Vergelijk de energierekening met de
daadwerkelijk gebruikte energie van het
pand.
à

Grafieken en rapportages

Visualiseer de energieprestaties bij de
gebruikers van het pand, bijvoorbeeld op
groot scherm.
à

Automatisch toegestuurd per tijdseenheid
voor een goed overzicht van het resultaat.
Opmaak en frequentie naar uw wens.
à

WKO beheer
Beheer en rapporteer eenvoudig de
hoeveelheid warmte en koude bij het
laden en ontladen van de WKO. Genereert
automatisch de verplichte rapportages
voor de provincies en regelgevende
instanties.

Energiespiegel

Online gebouwdossier
Opslag voor alle gebouw gebonden
documenten, met naar wens meldingen
van verlopen documenten.

à

Legionella beheer
Melding bij legionella gevaar bij hoge of
lage temperaturen van het tapwater en te
weinig gebruik. Frequentie en opmaak naar
uw wensen.
Technische Automatisering
Technische Installaties

Heeft u vragen, opmerkingen of interesse? Neem dan contact met ons op of maak vrijblijvend
een afspraak zodat aan de hand van uw wensen een pakket samengesteld kan worden.

Technisch Beheer

Van Lente B.V.
vestigingen
Herfordstraat 5, 7418EX Deventer

tel 0570 - 63 12 18

Reeuwijkse Poort 210, 2811MZ Reeuwijk

tel 0182 - 30 08 74
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simaxx@vanlente.nl
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