Tranåsbostäder - Energieffektiviseringsåtgärder
AcobiaFLUX har tillsammans med Tranåsbostäder tagit fram ett energieffektiviseringsprogram för att nå målen på minskad energianvändning.
År 2010 startade Tranåsbostäder projektet 15/15 vilket innebär att minska energianvändningen med 15% till 2015. I projektet har AcobiaFLUX tillsammans med
Tranåsbostäder tagit fram energibesparingsåtgärder.
Tranåsbostäder har med hjälp av
AcobiaFLUX byggt upp en plattform som
övervakar samtliga av deras fastigheter.
Plattformen består av ett oberoende styroch övervakningssystem (Citect) och ett
energiuppföljningssystem (Gurusoft EOS).
Gurusoft EOS är både smidigt att implementera och intuitivt att använda. Genom
denna plattform har Tranåsbostäder fått
total överblick över sina fastigheter både
ur driftsynpunkt och energiuppföljning

vilket har skapat en stor förståelse för
driftpersonal.
AcobiaFLUX har varit projektledare för
Energigruppen som verkar som styrgrupp
för alla energiarbeten för Tranåsbostäder.
Tillsammans med Tranåsbostäder har vi
tagit fram ett ramverk med en standard
för att successivt kunna bygga ut lösningen och vara redo för framtida behov.
AcobiaFLUX erfarenhet och kompetens
inom fastighetsautomation och energieffektivisering, lämpar sig mycket väl för
denna typ av helhetsåtaganden när det
kommer till energibesparingsåtgärder. Vi
har haft ett nära samarbete med Tranåsbostäder och genom kompetens och en-

gagemang har vi tillsammans kommit fram
till kreativa lösningar och drivit processen
framåt. Tranåsbostäder ser goda resultat
på energibesparingsåtgärderna och de har
nått sitt mål.
Tack vare arbete med energieffektiviseringsåtgärder vann Tranåsbostäder utmärkelsen “Årets Energiutmanare 2014 i kategorin mindre företag” som utses av SABO.
”I vårt långsiktiga och strategiska energiarbete har vi genom AcobiaFLUX fått
tillgång till bästa tänkbara kompetens och
lösningar för att effektivisera våra fastigheter.” - Sören Carp, VD Tranåsbostäder
 Total överblick över drift och energiuppföljning.
 Ramverk för att möta framtida behov.
 Helhetsåtagande.
 Goda resultat på investeringen.

SCADA - Citect
Energiuppföljningssystem - Gurusoft EOS

Kontakta oss på:
Tele: +46 (0)31 722 48 00 | e-mail: info@acobiaflux.se

Tranåsbostäder har tre verksamhetsgrenar - bostäder, kommunala verksamhetslokaler och kommersiella lokaler.
Tranåsbostäder ska erbjuda bostäder och lokaler för uthyrning som är väl anpassade efter kundens önskemål.

AcobiaFLUX är en totalleverantör av Industriell IT & Automation inom Industri, Infrastruktur och Fastighet. Vi erbjuder våra kunder långsiktiga
lösningar som är anpassade för dagens uppgifter och morgondagens krav. Vi tar helhetsansvar i vårt projektutförande – från förstudie till leverans.
Läs mer på acobiaflux.se | automationsbloggen.acobiaflux.se | facebook.com/acobiaflux | linkedin.com/company/acobiaflux

