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Panoramic Power: de kracht van
inzicht in energiegegevens
Prestaties verbeteren
Panoramic Power helpt u bij het terugdringen
van energiekosten en het verbeteren van het
operationeel rendement met realtime inzicht
in uw energiegebruik

Groei stimuleren
Met Panoramic Power ontdekt u nieuwe
groeikansen dankzij praktisch toepasbare
informatie over al uw energiezaken

Veerkracht verbeteren

Met Panoramic Power loopt u minder
bedrijfsrisico doordat de bedrijfszekerheid
van uw lokale installaties is gegarandeerd
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Hoe informatie over
energiezaken u een
voorsprong geeft
Wat als al uw installaties konden praten? Wat als ze konden
vertellen hoeveel energie ze gebruiken en wanneer? Hoe
efficiënt ze werken? Of als ze kunnen laten weten wanneer
er iets mis dreigt te gaan?
Met Panoramic Power, onze oplossing voor inzicht in uw
energieverbruik, is dat allemaal mogelijk. U kunt prestaties
van uw faciliteiten en op systeemniveau verbeteren en
bovendien profiteren van aanzienlijke besparingen.

€ 139k

€ 260k
250.000
kWh
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Een internationale
distributeur in de dranken- en
levensmiddelenindustrie meet
het energieverbruik voor kritieke
installaties op vier locaties en
bespaart zo € 139.000 per jaar.
Een wereldwijd opererende
leverancier van bouwmaterialen
bewaakt de efficiency van zijn
energieverbruikende apparaten
en bespaart circa € 260.000
per jaar.

Een school identificeerde
plekken van energieverspilling
en verbruikt nu 250.000 kWh
minder per jaar.
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Wat is Panoramic Power?
Panoramic Power, onze oplossing die inzicht biedt in
energiegegevens, maakt gebruik van draadloze, zelfvoedende
sensoren in combinatie met PowerRadar, ons cloud-gebaseerde
analyseplatform, om u te laten zien hoe u uw energie gebruikt.
Met deze inzichten kunt u uw energieverbruik beter en tot op
apparaatniveau beheren voor de gehele locatie.
Binnen enkele uren kunt u honderden
sensoren laten installeren, zonder enige
onderbreking van uw bedrijfsactiviteiten.
Deze sensoren sturen draadloos
gegevens naar PowerRadar zodat u het
elektriciteitsverbruik en de prestaties van
uw installaties kunt monitoren, meten en
rapporteren, en meer inzicht hebt.

Met deze informatie kunt u het
operationele rendement verhogen en
mogelijkheden tot meerwaarde voor uw
bedrijf ontsluiten. Bovendien wordt het
bedrijfsrisico verlaagd.

Wat kan Panoramic Power
voor uw bedrijf betekenen?
U krijgt meer inzicht in uw energiegebruik en
kosten: wat u kunt meten, kunt u beheersen
• Zet die gegevens om in actiegerichte
informatie, verlaag het energieverbruik en zorg
voor minder verspilling. Zo kunt u gebouwen
en de bedrijfsexploitatie verbeteren en de
bedrijfszekerheid van uw installaties verhogen.
Daarmee verlaagt u het bedrijfsrisico ook nog
eens aanmerkelijk
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Is dit wat voor u?
Onze oplossing is met succes toegepast
in vrijwel elke sector, waaronder:
• Fabricage- en productiefaciliteiten
• Recreatiecentra en hotels
• Supermarkten, magazijnen
en distributiecentra
• Ziekenhuizen, universiteiten en scholen
• Commercieel vastgoed

U kunt heel eenvoudig bepalen of deze oplossing
voor u werkt. Als u de volgende vragen met ja
kunt beantwoorden, is het de moeite waard om
de mogelijkheden van Panoramic Power voor uw
bedrijf te onderzoeken.
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Is uw bedrijf afhankelijk van
installaties die energie gebruiken?
Maakt u zich zorgen over uw
operationele rendement?
Vermoed u dat er binnen uw
bedrijf gebieden zijn waar
energie wordt verspild?
Kunt u voordeel halen uit een
fijnmazig inzicht in de prestaties
van al uw apparaten?
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Een fabrikant van levensmiddelen en dranken
Inzichten in energiezaken op het menu

Als voorafje
Een grote internationale distributeur
van levensmiddelen en dranken beheert
een groot aantal locaties in meer dan
twintig landen, waaronder meerdere
productiefaciliteiten en logistieke centra.
De bestaande apparatuur biedt weinig
inzicht in de bedrijfsactiviteiten en
het bedrijf wil graag zien waar en hoe
besparingen kunnen worden gerealiseerd.
We hebben een pilot uitgevoerd en
hebben op een locatie Panoramic Powersensoren gekoppeld aan diverse machines
en apparatuur. Op basis van de eerste
terugkoppeling blijkt dat er op een aantal
manieren geld kan worden bespaard,
waarna wordt besloten om de technologie
bij nog drie fabrieken toe te passen.
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Het hoofdgerecht
Een van de locaties was het nieuwe
logistieke distributiecentrum, waar
de meeste stroom werd verbruikt
door koelingscompressoren. Door het
energiegebruik te correleren aan de
omgevingstemperatuur creëerden we een
belangrijke prestatie-indicator (KPI)
als benchmark.
Toen de verbruiksparameter plotseling een
sprong liet zien op onze grafieken, werd dit
door het bedrijf onderzocht en kon er snel
een compressorstoring worden opgespoord
en werd er € 70.000 bespaard. Dit was
slechts een van de vele prestatieproblemen
die werd opgepikt door de PowerRadarsoftware. Uiteindelijk kon jaarlijks
€ 139.000 worden bespaard.

€ 70k

JAARLIJKSE BESPARING
DOOR HET OPNIEUW
CONFIGUREREN VAN EEN
COMPRESSOR

€ 139k

ALLEEN AL TIJDENS
DE PROEFPERIODE
GEÏDENTIFICEERDE
JAARLIJKSE BESPARING

Centrica Business Solutions
Solutions Panoramic
Panoramic Power
Powerin
inde
depraktijk
praktijk

Panoramic Power in de praktijk

Een wereldwijde leverancier
van bouwmaterialen
Een blauwdruk voor energie-efficiency
Graven naar gegevens
Met bedrijfsactiviteiten in meer dan vijftig
landen wilde de opdrachtgever er primair
voor zorgen dat zijn locatiemanagers
wereldwijd het energieverbruik eenvoudig
en realtime konden monitoren.
We installeerden sensoren op diverse
locaties, ook bij afgelegen steengroeven om
het actuele energiegebruik van pompen,
transportsystemen en brekers te volgen.
Met de uitgebreide gegevens konden we
inefficiënties identificeren en aangeven
waar energie werd verspild. Vervolgens
heeft deze klant kosten bespaard,
de efficiëntie verbeterd en de
productiviteit verhoogd.

7

Besparingen in beton gegoten
We ontdekten dat een liftmotor door
overbelasting regelmatig afsloeg,
waardoor een bottleneck ontstond in de
bedrijfsvoering. Dit bespaarde de klant
ruim € 250.000 per jaar. Uit onze gegevens
bleek ook dat er buiten kantooruren in
verschillende gebouwen en installaties
nodeloos energie werd verbruikt,
wat een extra besparing van
€ 9.000 per jaar opleverde.
Door deze besparingen kon de cliënt al
binnen een maand rendement op de
investering behalen.

€ 250k

JAARLIJKSE BESPARING DOOR
APPARATUURMONITORING

€ 9k

LAGER VERBRUIK BUITEN
KANTOORUREN

UITROL VAN
PROGRAMMA NAAR

70

ANDERE LOCATIES
GEPLAND
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Een lokale school
We steken onze energie in het onderwijs

250.000
kWh

JAARLIJKSE BESPARING

Les geleerd
Scholen hebben enorm gevarieerde
patronen van energiegebruik. Het is dus
erg ingewikkeld om precies aan te geven
hoe en waar energie en de bijbehorende
kosten kunnen worden bespaard. We
voerden een twee maanden durende proef
met Panoramic Power uit en namen daarin
alle apparatuur op die energie gebruikt,
van boilers en parkeerplaatsverlichting
tot warmhoudplaten in de kantine.
Hierna kon onze speciaal aangestelde
energiebeheerder een volledig beeld
schetsen van hoe en wanneer energie werd
verbruikt, en waar inefficiënties konden
worden gecorrigeerd.
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Tijdens het proces identificeerden we
potentiële energiebesparingen van
250.000 kWh, dat wil zeggen een
jaarlijkse kostenbesparing van € 21.100.

€ 21,1k

JAARLIJKSE BESPARING

2

MAANDEN TESTPERIODE
VOOR EEN OPLOSSING OP
LANGE TERMIJN
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Waarom Panoramic Power
van Centrica Business Solutions?
Panoramic Power is de perfecte keuze voor bedrijven die
willen profiteren van de kracht om energie om te zetten in
een strategisch bedrijfsmiddel: minder verspilling, een beter
operationeel rendement en meer bescherming.
Naast de unieke eigenschappen van
Panoramic Power kunt u vertrouwen
op onze expertise en ervaring in de
energiesector:
• Breed scala aan energiegerichte
oplossingen en end-to-end
dienstverlening: wij zijn de leverancier
die voorziet in al uw behoeften
• Onze maatoplossingen zijn perfect
geschikt voor uw individuele behoeften

• We zijn een toonaangevende speler
in de wereldwijde energiebranche
en investeren flink om 's werelds
belangrijkste bedrijf in oplossingen
voor decentrale energie en
elektriciteit te worden
• Wij hebben een uitstekende staat van
dienst bij onze zakelijke klanten; op
achthonderd locaties in dertig landen
is Panoramic Power geïnstalleerd.

• Met onze uniforme processen
en platforms vereenvoudigen
we uw energiebeheer

Wilt u meer weten?
Panoramic Power, onze oplossing voor inzicht in energiegegevens, genereert nieuwe kansen voor allerlei sectoren.
Ontdek hoe we u helpen om uw prestatieniveaus te verbeteren.
centricabusinesssolutions.nl
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