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Täyden potentiaalin
hyödyntäminen
Säästöpotentiaalien
havainnointi älyllä

Sertifioitu vastuullisuus- ja
energiajohtamisen
prosessointi
Jäte-, päästö-, liikennepäästö-, ja
ilmanlaatudata ja mittaukset
Laadukas energiadata ja mittaukset eri
energialajeista
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Vastuullisuus- ja
energiajohtamisen työkalut ja
palvelut
Energia- ja
vastuullisuusraportointi
ja asiakastuki

• Ines on EnerKeyn tekoälyyn perustuva virtuaalinen
vastuullisuus- ja energiapäällikkö

• Ines osaa automaattisesti analysoida kulutus- ja säätietoja
ja ilmoittaa käyttäjälle selkokielellä kiinteistöt, joiden
energiankäyttö on poikkeavaa. Ines laskee
säästöpotentiaalit niin kulutuksissa, kustannuksissa kuin
päästöissäkin

• Tekoälyn tuottamat ehdotukset voi siirtää suoraan
Energiajohtamisen työkaluun toimenpiteiksi

• Ines vapauttaa energia-asiantuntijoiden aikaa ongelmien
korjaamiseen niiden paikallistamisen sijaan

• Ines oppii koko ajan älykkäämmäksi. Ensimmäisen
vaiheen analytiikkapaketit on kuvattu seuraavilla sivuilla
Webinaari: Data-analyysi ja tekoäly EnerKeyssä
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Ei investointeja. Vain
tuntidata päämittauksista
ja Ines toimii.

• Ilmanvaihdon analytiikka ehdottaa
optimaalisia ilmanvaihdon käyntiaikoja
jokaiselle kiinteistölle

• Ines tunnistaa kiinteistöjen käyttöajat
veden kulutuksesta ja osaa analysoida
mittaustiedoista ilmanvaihdon käyttöajat

• Jos ilmanvaihdossa on optimoitavaa,
Ines laskee ja visualisoi energia-,
kustannus- ja päästösäästöt

• Ines ehdottaa aikatauluja erikseen
arkipäiville, viikonlopuille ja arkipyhille

Webinaari: Ilmanvaihdon analytiikka
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Vaadittu data:
• Tuntitasoinen kaukolämpö
• Veden kulutus (tuntitaso suositeltava)
• Pinta-alatiedot
• 24/7 käytössä olevat kiinteistötyypit
eivät ole laskennan piirissä

• Lämmön kulutuksen analytiikka jakaa
lämmitysenergian kulutuksen kolmeen osaan:
Käyttöveden lämmitykseen, ilmanvaihdon
lämmitykseen ja pohjakuormaan

• Ines tarkistaa ovatko kaikki osa-alueet oikealla
tasolla referenssiarvoihin verrattuna

• Poikkeaville arvoille annetaan todennäköiset syyt
ja korjausehdotukset

• Palvelua täydennetään vielä
tuulisuusanalytiikalla, joka paljastaa
tiiveysongelmia sisältävät kiinteistöt
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Webinaari: Lämmön kulutuksen analytiikka

Vaadittu data:
• Tuntitasoinen kaukolämpö
• Veden kulutus (tuntitaso suositeltava)
• Pinta-ala- ja tilavuustiedot

• Lämmitystehon analytiikka analysoi ja vertailee
lämmityksen aloituspisteen ja tehon tarpeen
mitoituslämpötilassa

• Se tarkistaa että kaukolämpöveden jäähtymä on
oikealla tasolla erilaisissa ulkolämpötiloissa

• Kaukolämpöveden virtaamasta analysoidaan ja
visualisoidaan poikkeavat arvot

• Ines analysoi myös sähkön kulutusta
kiinteistöissä, joilla ei pitäisi olla sähköisiä
lämmityksiä ja paljastaa ulkolämpötilasta
riippuvaisen kulutuskäyttäytymisen
Vaadittu data:
• Tuntitasoinen kaukolämpö
• Sähkön kulutus suositeltava
• Pinta-alatiedot
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Webinaari: Lämmitystehon analytiikka

1. Julkaisu tulossa Q3/2021

• Smart Benchmarking vertaa energiankäyttöä ja
tunnuslukuja samantyyppisissä kiinteistöissä
hyödyntäen EnerKeyssä olevaa yli 20 000
kiinteistön dataa

• Datasta on helppo tunnistaa kiinteistöt, jotka eivät
toimi hyvin ja löytää todennäköiset syyt sille

• Smart Benchmarking sisältää useita erilaisia
analyyseja riippuen energianmuodosta ja
analysoitavasta vuodenajasta

Webinaari: Smart Benchmarking
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Vaadittu data:
• Kiinteistön perustiedot:
pinta-ala, tilavuus, ym.
• Kuukausitason
kulutustiedot
• Tuntitason kulutustiedot
edistyneempiin
raportteihin
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Ilmanvaihdon analytiikka:

Smart Benchmarking:

• Tuntitasoinen kaukolämpö
• Veden kulutus (tuntitaso
suositeltava)
• Pinta-alatiedot
• 24/7 käytössä olevat kiinteistötyypit
eivät ole laskennan piirissä

•

Lämmön kulutuksen analytiikka:

Lämmitystehon analytiikka:

• Tuntitasoinen kaukolämpö
• Veden kulutus (tuntitaso
suositeltava)
• Pinta-ala- ja tilavuustiedot

• Tuntitasoinen kaukolämpö
• Pinta-alatiedot
• Sähkön tuntitasoinen kulutus
suositeltava

•
•

Kiinteistön perustiedot: pinta-ala,
tilavuus, jne.
Kuukausitason kulutustiedot
Tuntitason kulutustiedot
edistyneempiin raportteihin

Askel 1. Automatisoi energia- ja vesimittaukset

Askel 2. Hyödynnä Ines-tekoäly

• Tarkempi kulutusanalyysi 24/7
• Havaitse ongelmat heti ja aseta optimaaliset

• Automatisoi kiinteistöjesi energiansäästö-

•
•
•
•
•
•
•
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hälytysrajat
Minimoi kiinteistövahingot toimimalla ripeästi
Minimoi tappiot rahallisesti
Minimoi päästöt ja ympäristöhaitat
Säästä energiaa
Toimi vastuullisesti: globaali veden niukkuus,
valtavat energiansäästö- ja päästötavoitteet
Helpota energiaraportointiasi
Mahdollista Ines-tekoälyratkaisu analysoimaan
kiinteistökantaanne ja maksimoi energiansäästöt
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•
•
•
•
•
•
•
•

potentiaalien havainnointi
Optimoi ilmanvaihdon aika-asetukset
Pienennä kaukolämmön vesivirtaa
Leikkaa huipputehoja
Paranna jäähtymän tasoa
Minimoi kaukolämmön perusmaksut
Vähennä liiketoimintasi
ympäristövaikutuksia tehostamalla
energiansäästöä
Automatisoi turha manuaalinen työsi
Kohdista resurssit paremmin toiminnan
kehitykseen

• Mittatieto on pääasiassa peräisin fyysiseltä mittarilta
Energiayhtiöiden
järjestelmät

Etäluentalaitteet

• Mittalaitteen laadulla ja tekniikoilla suuri merkitys tulevan mittaustiedon laatuun

• Datan kerääjiä, keräystapoja ja käyttäjiä on monenlaisia, tiedon
•
•
•

avoimuus tulee lisääntymään tulevaisuudessa
EnerKeyssä rajapinnat > 80 toimijan kanssa.
Etäluentapäätteemme tukevat yleisimpiä väyliä sekä S0-pulssitietoa
Uutuus: Push Apin avulla kulutustiedot standardimuodossa mistä
tahansa lähteestä

Push API
(Uutuus)

Rakennusautomaatio
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Muut 3.
osapuolten
järjestelmät

EnerKeymittaustietojärjestelmä

”Ines löysi nopeasti kohteen, jonka
ilmanvaihto ei palautunut normaalikäytölle
peruskorjauksen jälkeisen tuuletuksen
jälkeen. Tämä kulutti tarpeettomasti energiaa
(~15 000 €/a) ollessaan täydellä teholla myös
normaalin käyttöajan ulkopuolella.”
© Lahden Kaupunki, Tilakeskus

”Olen äärimmäisen innoissani: Ines tunnisti
esimerkkikohteessa iv-käyntiaikojen
poikkeamat ja teki ehdotukset uusista
käyntiajoista."
Aki Paavola
Ylläpitopäällikkö,
S-Pankki Kiinteistöt Oy
Lisätietoa: S-Pankin tiedote yhteistyön tuloksista

”Saamme varmistuksen sille, että järjestelmät
toimivat niin kuin pitää. Järjestelmä vapauttaa
ihmiset ratkomaan ongelmaa välittömästi,
jolloin säästöä syntyy sekä työajassa että
mahdollisen vian nopeassa korjaamisessa.”
Antti Kokkonen
K-ryhmän talotekniikkapäällikkö
Linkki Ylen Uutiseen https://yle.fi/uutiset/3-11799321
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Juho Linsuri
Business Product Manager
+358 40 631 3908
juho.linsuri@enerkey.com
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