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IC-Meter Cloud© – Indeklima og energi 
IC-Meter er et samlet koncept der leverer informationer til synliggørelse og behovsstyring af ejendommens 
indeklima og energiforbrug, baseret på en avanceret Cloud-tjeneste IC-Meter Cloud© – bygningens ’Black Box’. 

IC-Meter Cloud© analyserer og dokumenterer det faktiske indeklima og energiforbrug samt opbygger en model af 
energiforbruget som funktion af indeklima, lokalt vejr og energiforbrug. IC-Meter Cloud© er baseret på input fra 
professionelle målebokse og relevante fjernaflæste datakilder, bl.a. vejrdata og forbrug (varme, el og vand). 

IC-Meter Cloud© betjenes via en brugervenlig Webapplikation, som man logger på via PC, Smartphone eller Tablet. 

IC-Meter Cloud© bygger på åbne datastandarder og alle data tilhører kunden, som via åbne API’er kan udveksle 
data med egne og eksterne IT-systemer og CTS-anlæg. Det betyder, at kunden står frit med hensyn til at vælge IT-
systemer og samarbejdspartnere. Data lagres i Data Warehouse med skrap kryptering via 128-bit krypteringsnøgle. 

 
IC-Meter anvendes især i etageboliger, kontorbyggerier og undervisningslokaler. 

Eksempler på anvendelse: 

• Fortløbende rapportering af indeklima og aktivitetsniveau, med bl.a. uge- og månedsrapporter 

• Opsamling, analyse og visualisering af data fra fjernaflæste varme-, el- og vandmålere med bl.a. KPI’er, 
månedsrapportering og beregnet energimærke baseret på faktiske målinger 

• Grundlag for Commissioning aftaler – analyser af indeklima og energi før og efter renovering 

• Fordeling af varmeregnskaber i etageboliger baseret på målt indeklima – det som brugerne reelt har 
indflydelse på (’dynamisk varmeregnskab’) 

• Avanceret styring af bygningens ventilation ud fra indeklima- og vejrdata samt aktivitetsniveau – sikrer godt og 
dokumenteret indeklima med et minimalt luftskifte og energitab 
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IC-Meter Cloud© - Moduler 
Betjeningen af IC-Meter Cloud© sker via en brugervenlig Webapplikation med skærmvisning af nøgletal og grafer 
samt en række udtræksmuligheder, herunder færdige pdf-rapporter, Excel/csv datafiler samt åbent API. 

Man starter med at tegne abonnement på IC-Meter Cloud Basic© som indeholder alle grundfunktioner. Herefter 
kan man tilkøbe særmoduler til fx behovsstyret ventilation eller dynamisk varmeregnskab. 

 

IC-Meter Cloud Basic© 

 

 

 

 

 

 
 

Drift af server og website, hvor alle data håndteres sikkert og er tilgængelige døgnet 
rundt, herunder: 

Administration af bygninger, lokaler og IC-Meter målebokse 

• Beliggenhed, brugsareal mv. 
• Deling af data med andre. Hvem må se hvilke data? 
• Grupper af bygninger (fx skoler/kontorer) og lokaler (fx undervisningslokaler) 
• Driftsstatus på målebokse med seneste upload, signalstyrke, batteristatus mv. 
• Tilkobling af ekstra sensorer. 
• Alarmer, egne farveskalaer og kalibrering. 

Skærmvisning via PC, Smartphone eller Tablet 

• Indeklima online (temperatur, fugt, CO2 og støj). Lige nu, dag, uge, måned og år. 
• Det lokale vejr (fra yr.no). 
• Brugsmønstre. Aktivitetsindeks. Hvornår er der nogen til stede i lokalet? 
• Grupper og energizoner 
• Gratis visning af forbrugsdata (varme, el og vand) 

Rapportering 

• Uge- og månedsrapporter i pdf 
• Excel udtræk 
• Åbent API til integration med andre  

Support og hotline  

• Telefon- og mailsupport samt løbende online opdatering af software 

Energimærkning Energianalyse og energimærkeberegning baseret på målt varmeforbrug som 
funktion af forskelle i inde- og udeklima samt aktivitet. 

• Beregning af bygningens energimærke baseret på faktiske målinger  
• Underopdeling af varme- og elforbrug på anvendelsesformål 
• Nøgletal for forbrug til ranking ift. andre bygninger 

Ventilationsstyring Cloudbaseret behovsstyret ventilation baseret på data fra IC-Meter målebokse. 
Måledata uploades automatisk hvert 5. minut til IC-Meter Cloud som leverer 
styreordrer til ventilationsanlæg og spjæld.  

• Analyse af ventilationssystemets indregulering og effektivitet 
• Luftskiftet tilpasses det aktuelle behov og den enkelte bolig 
• Intelligente algoritmer i IC-Meter Cloud beregner luftskifte, forureningsmønstre, 

vanddamp produktion, adfærdsmønstre mv. 

Betaling for indeklima 
komfort 

Økonomi-modul til afregning og fakturering ifm. varmefordelingsregnskab baseret 
på indeklimamåling (’dynamisk varmeregnskab’). 

• Opkrævning af lejerne via integration med boligadministrationens økonomisystem 
• Pdf-fil med månedsrapporterer til hver enkelt lejer (indeklima og beløb) 

 



Flemming Daugaard

Tlf.      30 26 68 13

Mail    fd@daugaardenergi.dk

Et godt og kontrolleret indeklima er en vigtig medspiller i forhold til energi-optimering, 
personlig velvære og effektivitet på arbejdspladsen. Det giver derfor rigtig god 
mening at måle og teste jeres indeklima, så det spiller maksimalt sammen 
med jeres energiforbrug i forhold til klima, miljø og bæredygtighed.

Optimeret indeklima med enormt potentiale

Fremtidens indeklima styres intelligent, 
og du kan selv tage styringen

Daugaard Energi leverer rådgivning og servicering i forbindelse med energibesparende 
løsninger til private og offentlige virksomheder. Vi tilbyder markedets førende Cloud-
baseret totalkoncept til måling og styring af indeklima og energiforbrug.

Du kan enten købe eller leje en eller flere af vores kvalitets sensorer med adgang til det 
Cloud-baserede interface, hvor du selv kan følge tilstand og udvikling af dit indeklima 
og energiforbrug.

www.daugaardenergi .dk

Kontakt en af vores Energikonsulenter

Palle Winther

Tlf.      54 58 13 43

Mail    pw@daugaardenergi.dk
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