Nu kan du få besparelser og bedre
indeklima med Smart Heating
Hvis du er cloud- og hostingkunde hos Nordomatic,

Sådan kommer du i gang – nemt og enkelt

kan du nu få vores nyudviklede system Smart-Heating

Smart-Heating bliver installeret på din eksisterende

tilkoblet. Med Smart-Heating kan vi styre og kontrollere
dit varmeforbrug automatisk, hvilket giver en lang række
fordele såsom:

Cloud Solution. Rådgivning, installation og de tre
første måneder er gratis. Efter endt prøveperiode
dokumenterer vi det samlede resultat.

• Bedre indeklima
• Reducering af CO2 forbrug
• Besparelser i driftsbudget
• Optimering af ressourcer

Hvis du vil fortsætte med Smart-Heating efter
prøveperioden, bliver din eksisterende aftale udvidet
automatisk uden yderligere installationsomkostninger.
Hvis du ikke allerede har en Cloud Solution, kan du

Smart-Heating beregner og justerer hele tiden den

kontakte Nordomatic og få gratis rådgivning om dine

mest optimale temperatur i forhold til energiforbrug

muligheder for at komme på Smart-Heating-bølgen.

og indeklima. Det reducerede varmeforbrug resulterer

• Gratis rådgivning og installation

i en energibesparelse, der løbende bliver målt og

• 3 måneders gratis prøveperiode uden yderligere 		

dokumenteret. Alt styres og kontrolleres via Nordomatics
Cloud Solution.

installationsomkostninger
• Automatisk udvidelse af aftale for under 70 kr.
om dagen.

Spar op til 30 % på varmeregningen med Smart-Heating
Gennemsnitligt varmeforbrug pr. m2 i kontorbygning:

0,1 MW

Gennemsnitlig pris pr. MW:

500 kr. ekskl. moms

Ved 5000 m2 kontorareal er varmeudgift derfor ca.:

250.000 kr. ekskl. moms

Anslået besparelse med Smart-Heating: (Forventet niveau 20-30 %)

50.000 - 75.000 kr. ekskl. moms

Smart Buildings.
Intelligent bygningsautomatik
Nordomatic arbejder målrettet på at levere de rigtige løsninger
til vores kunder med udgangspunkt i tre rettesnore:

Omhu, Omsorg og Omtanke.
Vi tror på, at relationer skaber resultater, og at vores kunder har brug for rådgivning og løsninger –
og ikke kun produkter. Hele konceptet bag Nordomatic er en kombination af dette: Kompetente
medarbejdere, optimale løsninger, et højt serviceniveau og fastholdelse af de nære relationer til
vores kunder og samarbejdspartnere.

Vi er altid tæt på dig
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