
Avelution Insights



“Uw onafhankelijke duurzaamheidsadviseur
gericht op de feiten!”

Geen Data ≠ Geen inzicht ≠ Duurzaam gebouw



Avelution Insights
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Verbeter productiviteit, energie efficiëntie en gebouwbezetting, motivatie 
en gezondheid:

• Onafhankelijk advies
• Eenvoudige installatie en configuratie
• Draadloze, niet bekabelde sensoren, perfect voor retrofit
• Lange batterij levensduur (10 jaar), groot bereik
• Out-of-the-Box IoT oplossing



Het proces

• Inzichten / Rapportages
• Aanpassen instellingen
• Gedragsverandering
• Prestatieborging
• Automatiseren

Organisatie Informatie WaardeData Inzichten

Verzamelen Analyse Interpretatie Actie



Projectplanning

Organisatie

•Intake gesprek
•Inventariseren gebouwinformatie
•Projectdoelstellingen definiëren

Data

•Aanschaf & installatie sensoren
•Projectdoelstellingen valideren
•Projectplan accorderen

Informatie

•Start data verzameling
•Analyse & Periodieke rapportage
•Overleg & succes sessies

Inzichten

•Aanleveren rapportage op basis van projectdoelstellingen en verkregen inzichten
•Definiëren mogelijke optimalisaties
•Bepalen mogelijk vervolgproject

Waarde

•Uitrol optimalisatie projecten
•Uitwerken business cases
•Projectmanagement



Rapportage & analyse

Om de week
Maandelijks
Om de maand
Elk kwartaal
Overlegmoment

Periodieke analyse en rapportages in 
combinatie met overleg en succes sessies 
volgens een standaard planning is de basis 
van het proces:



Avelution Insights

• Een jaar lang monitoren we maar liefst 12 ruimtes
• Verspillingen tegengaan
• Verbeteren van de luchtkwaliteit
• Optimaliseren van gebouwgebruik

• Periodieke analyse & rapportages
• Reguliere succes sessies
• Smart alerts & Notificaties
• Toegang tot ons expertteam

• Met veel ervaring en kennis in de installatietechniek

• Verbeterpotentieel inzichtelijk maken

Optioneel
• Dashboard entree (URL)
• Inzicht in WEII verbruik
• Sensor met display
• Projectmanagement & 

uitvoering optimalisaties
• Interessante koopregeling 

voor de sensoren

Verbeter productiviteit, energie 
efficiëntie en gebouwbezetting, 
motivatie en gezondheid:

€ 7.500,--

* Excl. BTW, Eenmalige kosten € 3.300,--, maandelijks € 350,--, totaal € 7.500,--



Referenties< Smart Building Ready > < Avelution Insights >



Referenties

#1 – Door monitoren van de luchtkwaliteit en in 
te spelen op de inzichten konden klachten 
worden opgelost en de voorgenomen 
investering voor een nieuwe luchtbehandeling 
worden uitgesteld. 

#3 – Gedurende het monitoren van de hal 
zagen we onverklaarbaar hoge pieken in de 
VOC-waarden. Dit bleek te ontstaan na het 
toevoegen van grondstoffen aan het proces. 
Hier is het proces op aangepast, hiermee is het 
gezondheidsrisico vermindert. 

#2 – Een bedrijf wat producten stofvrij moet 
verpakken aan ASML maakt gebruik van de 
eigen clean rooms om dit te kunnen doen. Onze 
sensoren tonen aan of de lucht daadwerkelijk
ook stofvrij was toen de producten werden 
verpakt.

#4 – Door inzicht in de luchtkwaliteit en het 
ruimtegebruik kan de school enerzijds voldoen
aan de eisen rondom het monitoren van de 
luchtkwaliteit maar daarnaast ook het rooster 
afstemmen op het daadwerkelijke 
ruimtegebruik. 

#5 – Door inzicht in de luchtkwaliteit en het 
ruimtegebruik konden CO2 pieken van boven 
de 3500ppm voorkomen worden tijdens de 
events in de sporthal.




