Tehokkuutta ja säästöjä
paremmalla energianhallinnalla
Rejlers auttaa asiakkaitaan vähentämään kiinteistöjen energiankulutusta sekä
energiakustannuksia. Tarjoamme energianhallintapalvelujen koko kirjon,
alkukartoituksesta kulutusseurantaan, analytiikkaan ja kehityspalveluihin asti.
Energiatehokkuutta systemaattisesti kehittämällä luot kestävän pohjan
tulevaisuudelle.

Kustannusten vähentäminen
Kiinteistön arvon kasvattaminen
Korjausvelan pienentäminen
Kiinteistön käytön tehokkuuden ja
mukavuuden kehittäminen

www.rejlers.fi

Energy Online

Energy Analytics

Energy Partner

Rejlers Energy Online on ratkaisu sähkön, kaukolämmön,
veden, polttoaineiden ja muiden mitattavien
käyttöhyödykkeiden kulutuksen seuraamiseen.

Energy Analytics tuottaa tarvittavan tiedon
päätöksentekoa ja toimenpiteitä varten.

Yksi luotettava asiantuntijakumppani
energiatehokkuuden johtamiseen ja kehittämiseen.

Saat ajantasaisen tiedon räätälöitävällä online-palvelulla.
Ymmärrettävästi visualisoidut tunnusluvut auttavat
tekemään oikeat päätökset organisaatiosi energian
hallintaan liittyen.

Energy Partner tuo asiakkaan käyttöön Rejlersin yli 2000
asiantuntijan osaamisen energiatehokkuuden, turvallisuuden
ja viihtyvyyden kehittämiseen. Energiatehokkuuden
johtaminen yhdistetään koko organisaation kehittämiseen.

Monipuolisten laskentaominaisuuksien ansiosta erilaisten
tunnuslukujen ja kustannusten laskeminen sekä jakaminen eri
yksiköiden välillä on helppoa.

Seuraa ja valvo energian kulutusta

Energiatehokkuuden johtamisen tärkein työkalu

Helppo asiointi yhden asiantuntijan kanssa

Helppo web-pohjainen käyttöliittymä

Luotettava analyysi aina saatavilla

Oikeiden toimenpiteiden tunnistaminen ja
toteuttaminen

Nopea käyttöönotto

Räätälöitävät, joustavat työkalut

Rejlersin asiantuntijoiden ja parhaiden
kumppaneiden valitseminen asiakkaan hyväksi
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Onlinepalvelu energiankuluksen seurantaan
Yksilölliset kohde- ja mittausnäkymät
Seuranta vuositasolta tuntitasolle
Normitettu lämpöenergiankulutus
Mobiili- ja desktop-käyttö
Laitteisto- ja järjestelmäriippumaton
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Online analytiikkapalvelu
Yksilölisesti räätälöitävissä
Energiatehokkuustunnusluvut
Johdon raportointi
Pohjakuormien ja huipputehojen
tarkastelu
Hälytykset energian ja veden
kulutukseen
Sisäinen ja ulkoinen raportointi
Mobiili- ja desktop-käyttö

Energia-alan asiantuntija aina käytössäsi
Energiatehokkuusinvestointien suunnittelu
Kehitystiekartan laadinta ja toteutus

Energiastrategia

Energiatehokkuusjärjestelmät

Energiatehokkuusselvitykset

Palvelu auttaa laatimaan organisaatiolle strategian
energiakustannusten määrätietoiseen pienentämiseen.

Autamme asiakasta valitsemaan ja rakentamaan
sopivimman energiatehokkuusjärjestelmän energiaasioiden systemaattiseen hallintaan.

Energiatehokkuusselvitykset ovat ensimmäinen askel
kohti konkreettisten energiatehokkuutta edistävien
toimenpiteiden toteuttamista.

Palvelumme kattaa ISO 50 001 ja ETJ+ vaatimukset
täyttävät järjestelmät. Energianhallintajärjestelmät
räätälöidään organisaation tarpeita vastaaviksi ja
varmistamme järjestelmien toteuttamisen sujuvuuden.

Toteutamme kiinteistöihin ja teollisuuden tuotantolaitoksiin
energiatehokkuusselvityksiä, joiden tuloksia hyödyntäen
energiakustannuksia on mahdollista vähentää.

Laadimme yhdessä organisaation henkilöstön kanssa
organisaation toimintaan sopivan energiastrategian ja
olemme tarvittaessa myös mukana strategian
toteuttamisessa.

Energiastrategia sisältää kaikki organisaation tärkeimmät
energiaan liittyvät toiminnot energian hankinnan
optimoinnista energian käytön tehokkuuden edistämiseen.

Luo pohja pitkäjänteiselle työlle
energiakustannusten pienentämiseksi
Kehitä energiatehokkuutta määrätietoisesti
asiantuntevan kumppanin kanssa,
kuormittamatta liikaa henkilöstöresursseja

Energiatehokkuusjärjestelmissä huomioidaan sekä energian
tuotannon ja kulutuksen parhaimpien ratkaisujen
käyttöönotto.

Rejlersin monipuolisen palvelutarjonnan ja
kehityspalveluidemme ansiosta pystymme viemään löydettyjä
havaintoja eteenpäin ja realisoimaan selvityksissä löydetyt
säästöt, samalla säästäen asiakkaan henkilöresursseja.

Luo perusta energiatehokkuuden jatkuvalle
parantamiselle ja kehittämiselle

Saavuta säästöjä nopeasti, osittain jopa ilman
investointikustannuksia

Varmista energiatehokkuustyön onnistuminen

Antaa tietoa kiinteistön elinkaaren aikaisten
investointien suunnitteluun

Takaa lakisääteisten ja vapaaehtoisten
velvoitteiden täyttyminen

Kehityspalvelut
Autamme asiakkaitamme vaativien kehitysprojektien suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Investointien suunnittelussa on syytä huomioida sekä tekninen kehitys että lainsäädännön muutokset.
Lisäksi erilaiset sidosryhmien tarpeet sekä synergiahyödyt on hyödyllistä tunnistaa ja kehittää uudeksi
liiketoiminnaksi. Luomme edellytykset tulevaisuuden menestykselle yhdessä asiakkaan kanssa.

Kehityspalveluihimme kuuluvat:
•
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•
•

Investointien suunnittelu ja toteutus
Kokonaistoimitukset
Uusiutuva energia
Analytiikka ja diagnostiikka
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