
HVAC*
GEBOUWEN
AUTOMATISERING

Meer comfort en een betere 
kostenbeheersing.

Wilt u: 
 •  Op uw elektriciteits- en verwarmingsfactuur besparen?

 •  Het werkcomfort van uw medewerkers verhogen zonder te investeren?

 •  De conformiteit van uw gebouw met de geldende Europese normen verzekeren?

Ontdek onze oplossingen omtrent “HVAC Gebouwenautomatisering”.

*(HVAC = Heating, Ventilation and Air Conditioning)

De intelligente automatisering:
zuinigere en comfortabelere gebouwen

Wist u dat verwarming, ventilatie en airconditioning samen bijna twee derde van het energieverbruik van 
uw gebouwen kunnen vormen?

Het BACS (Building Automation and Controls System) is een intelligent automatiserings- en controlesysteem 
van die functies in uw gebouw, conform de huidige en toekomstige Europese normen op het vlak van  
energie-efficiëntie.

Dat systeem kan het verbruik van uw gebouw met 30% verminderen, zelfs bij kleine gebouwen.

SAVE YOUR ENERGY



Een oplossing op maat in vier stappen 

1.  Wij onderzoeken uw huidige installatie

Onze adviseurs bekijken uw huidige installatie 
vanuit elk oogpunt: situatie en isolatie van het 
pand, samenstelling van de installaties, verbruik, 
toestellen, eventuele automatisering, afmetingen, 
zonlicht, buitentemperatuur,… 

Ze beramen de mogelijke besparingen met een 
intelligente installatie. Als die voldoende zijn, dan 
gaan we over tot de volgende stap.

2.  Wij maken een aanbod op maat

Onze experts ontwerpen van a tot z een nieuwe 
geautomatiseerde installatie die krachtiger en 
comfortabeler is. Ze is op afstand bedienbaar  
en is ook conform de huidige en toekomstige 
normen.

3.  U geniet meer comfort en besparingen

Een deel van die besparingen vergoedt de  
studies, installatie en financiering van uw oplos-
sing volgens een vooraf overeengekomen  
factureringsmodel. 

4.  U wordt eigenaar van de installaties

Zodra uw contract afloopt, wordt u eigenaar van 
de installatie en geniet u de totale besparingen 
op uw verbruik.

Meer comfort

• Individuele controle van de temperatuur 
en de ventilatie voor elke ruimte.

• Voortdurende aanpassing  
aan de omstandigheden buiten en binnen.

• Gecentraliseerde webinterface  
om uw hele gebouw, zelfs op afstand,  

te controleren. Meer besparingen

• Tot meer dan 30% besparingen  
op uw verwarmingskosten.

• Tot 6% besparingen  
op uw elektriciteitsfactuur.

• Luminus neemt de investering  
op zich die vergoed wordt  

door de besparingen.

Is intelligente automatisering  
geschikt voor u? 

•  Zijn uw verwarmingsinstallatie en airconditioning voldoende geautomatiseerd? 
•  Werken ze optimaal en zuinig? 
•  Bieden ze u voldoende comfort? 

Bent u daar niet zeker van, dan kunnen we u helpen. En de intelligente BACS-automatisering kan u  
aanzienlijke besparingen opleveren.

Aarzel niet om contact op te nemen met uw Key Account Manager voor meer informatie of mail 
naar btb@edfluminus.be


