Regeltechniek

Regeltechniek voor gasloze en energieneutrale gebouwen

Het grootste deel van ons leven brengen we door in
gebouwen. Daarbij stellen we steeds hogere eisen
aan gemak, comfort en het beperken van energiegebruik. Een modern gebouw voorziet hierin en speelt
in op veranderende omstandigheden zoals bezetting,
verschillende activiteiten, het weer of bijvoorbeeld
de lokale milieusituatie. De kwaliteit van een
gebouw zit daarbij niet alleen in stenen, maar steeds
meer in intelligente sturing van uw installaties.

Robuust systeem met 24/7 service

Goede sturing begint met weten. Weten hoe uw systemen in elkaar zitten en hoe ze functioneren. Weten
wat het daadwerkelijke gebruik is van uw gebouw.
ACS meet, regelt en legt vast. Met miljoenen metingen per dag. Onmerkbaar leggen we voor u de historie van uw gebouw vast en deze is eenvoudig via
uw PC of smartphone te bekijken. Alle data blijft uiteraard in uw bezit.

Comfort management met individuele feedback

Onze software stuurt, optimaliseert en ontzorgt u
zoveel mogelijk. Elke installatie kan beter. Wij bouwen
niet alleen slimme sturingen, maar we zijn er ook om
u te ondersteunen. Met 24/7 service, monitoring en
optimalisering op de achtergrond en indien nodig
onderhoud ter plaatse. U staat er nooit alleen voor.

Slimme ICT voor gebouwen

Snel inzicht via PC of smartphone

De techniek van ACS gaat verder. Met onze AI technieken analyseren wij uw data en brengen we extra
inzichten naar boven. Ons Comfort Management systeem geeft inzicht op gebruikservaring op individueel
niveau en onze sensoren stellen u in staat om ook
zaken als fijnstofbelasting en andere vervuiling inzichtelijk te maken én te sturen. Streeft u naar gasloos en
energieneutraal? Met de regeltechniek van ACS legt
u de basis voor een optimaal gebouw.
Meer weten over onze techniek of sparren over uw
uitdaging? Neem vrijblijvend contact met ons op.
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