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Verdoken energieverbruik opsp oren en uitsluiten

Een gecentraliseerd 
energiebeheer, gebaseerd 
op reële opmeting van het 
verbruik per toestel en 
overzichtelijk op afstand 
controleerbaar via een 
webgebaseerd platform, 
dat open staat voor 
complementaire 
ontwikkelingen door 
derden, dat is in een 
notendop het aanbod dat 
fifthplay nv in de spots 
plaatst.

n  Eduard Coddé
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Vooral in de werkomgeving staat 
men niet altijd stil bij het verbruik 
van elektrische energie” opent Kris 

van Daele, CEO Fifthplay nv, een doch-
teronderneming van het Belgische Niko, 
bekend als specialist voor elektrisch 
schakelmateriaal. “Dat is aanleiding tot 
verrassend veel zinloos verbruik en niet 
geringe kosten voor de onderneming. Het 
gaat om printers, drankautomaten, maar 
ook kleinere verbruikers als computer-
schermen”. 
Meten is weten en bijgevolg heeft Fifth-
play ‘EnergySmart Solution’ ontwikkeld, 
een oplossing die heel eenvoudig toelaat 
om het verbruik van elektrische toestel-
len op te meten en door te sturen naar 
een centraal beheerplatform met een ge-
bruiksvriendelijke gebruikersinterface, 
die altijd en overal via het internet raad-
pleegbaar is. “Elk bedrijf kan flink bespa-
ren op de elektriciteitsfactuur en tegelij-
kertijd milieuvriendelijker worden. De 
meest groene stroom is tenslotte diegene 
die niet wordt verbruikt!” benadrukt Kris 
van Daele. 

Harde cijfers
Het blijkt dat 72% van het energiever-
bruik door lampen, computers, faxtoe-
stellen, kopieerapparaten of andere elek-

trische apparaten die constant aan of in 
stand-by staan, buiten de kantooruren 
plaatsvindt! 
De energiemaatschappijen hanteren een 
piektarief tussen 7 en 22 u (vb. 15 cent/
kWh), terwijl de kantooruren theore-
tisch van 9 tot 17 u lopen. Een groot deel     
van de elektrische energieverspilling                
(± 6 u) wordt bijgevolg aan het piektarief 
aangerekend. Op jaarbasis zijn er 2086 
kantooruren met facturatie van de elek-
trische energie tegen piektarief. Dit is 
slechts 24% van de totale verbruikstijd. 
Er zijn ook 1825 uren buiten de kantoor-
uren, die eveneens tegen het hoogste ta-
rief aangerekend worden. Daarnaast zijn 
er jaarlijks 4849 uren met daltarief (55% 
van de totale verbruikstijd), maar die als 
pure verspilling gelden.
Eén enkele lamp van 50 W verbruikt jaar-
lijks 57,50 euro aan energie. Het vermin-
deren van het elektrisch verbruik met 
1000 W levert op jaarbasis een minder-
uitgave van 825,12 euro op. Het uitscha-
kelen van 10 computers met een gemid-
deld verbruik van 150 W, bespaart op 
jaarbasis 1.245 euro. Door intelligent om 
te springen met de verlichting - vb. 100 
bureaulampen à 50 W uitschakelen bui-
ten de kantoren - daalt de energiefactuur 
jaarlijks met 4.150 euro. Deze besparing 

De zenders in de tussenstekkers bouwen zelf 
automatisch hun draadloos netwerk op om hun 
meetgegevens tot bij de gateway te transporteren.
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levert bovendien een vermindering van 
de CO2-uitstoot op met 16,5 ton per jaar. 

Eenvoudig en universeel
De geboden oplossing is heel eenvoudig: 
een tussenstekker - ook ‘slimme stekker’ 
genoemd - wordt tussen de verbruiker en 
het stopcontact geplaatst. Dat kan zowel 
een computerscherm, een printer, een 
koelkast als een koffi ezet zijn. Verschil-
lende toestellen die via een meervoudig 
stopcontact zijn aangesloten, kunnen elk 
van een tussenstekker worden voorzien. 
Eén van de grote voordelen van het sys-
teem is dat het zich probleemloos in be-
staande kantoren laat toepassen, zonder 
enige aanpassing aan de aanwezige elek-
trische installatie.
De tussenstekker bevat een draadloze 
zender, die de meetgegevens m.b.t. het 
verbruik en tijdstip doorstuurt naar een 
gateway. Eén enkele gateway kan tot 
56 zenders (tussenstekkers) ontvangen.      
De zenders in de tussenstekkers bouwen 
zelf automatisch hun draadloos netwerk 
op (MESH-technologie), om hun meetge-
gevens tot bij de gateway te transporte-
ren. Ze mogen tot max. 15 m uit elkaar 
staan. De prijs voor een tussenstekker 
bedraagt 31 euro, excl. BTW. 

confi gureerbaar op maat
Het samenspel tussen tussenstekkers en 
gateway laat toe om de oplossing vol-
ledig op maat te confi gureren. Zo kan 
een gateway per kantoorvloer worden 
ingezet, of ook per afdeling. De tussen-
stekkers kunnen in het belang van de 
gewenste rapportering ingedeeld worden 
naar afdeling, categorie (vb. printers of 
keukenapparaten), enz. 
Elke gateway kan via een klassieke LAN-
netwerkverbinding worden aangeslo-
ten om de gegevens door te sturen naar 
het centrale beheer. Daarnaast is het 
ook mogelijk gebruik te maken van een 
draadloze gegevensoverdracht via een 
3G-dongle, wat de oplossing nog fl exibe-
ler maakt. “Gezien het om een machine-
to-machine dataoverdracht gaat, blijven 
de kosten zeer beperkt” reageert Kris van 
Daele op onze sceptische reactie t.o.v. de 
gebruikskost.
Fifthplay draagt zorg voor de volledige 
installatie, confi guratie en onderhoud 
van de ‘EnergySmart Solution’. Het 
betreft een ontwikkeling die perfect 
schaalbaar is voor elke onderneming en 
bovendien toelaat het energiebeheer van 

verschillende fi lialen te centraliseren. 
Het is evenzeer mogelijk om enkele hon-
derden tot wel duizend bankfi lialen te 
beheren als een kantoorgebouw met vijf 
plateaus. 

Praktijkgerichte rapportering
Elk kwartier worden nieuwe meetgege-
vens doorgestuurd en kan een actueel 
rapport worden getrokken. De moeite-
loos uit de meetgegevens gegenereerde 
rapporten tonen aan welke verbruikers 
er onnodig energie opnemen tijdens de 
weekends, welke printers er ’s nachts 
aanstaan, of ook nog welke printer min-
der zuinig omspringt met energie dan 
de andere binnen eenzelfde kantoor-
omgeving. ‘EnergySmart Solution’ kan 
statistieken aanreiken in waarde (euro), 
verbruik (kWh) of ‘vervuiling’ (CO2-
uitstoot). Vanaf het najaar 2010 zal het 
tevens mogelijk zijn om profi elen van 
het energieverbruik per verbruiker uit te 
draaien. 
De meetgegevens bieden vooreerst een 
overzichtelijke rapportering over het 
energieverbruik, met benchmarking in 
tijd, maar kunnen ook confronterend 
aangewend worden om medewerkers 
aan te sporen zuiniger om te springen 
met elektrische energie. Nog een toe-
passing is het verifi ëren van de lage 
energiekost zoals die door ver-
kopers van bepaalde toestel-
len wordt aangeprezen. 

toekomstpotentieel
De ontwikkelingen staan 
niet stil bij Fifthplay en 
in de heel nabije toe-
komst wordt een uitbrei-
ding van ‘EnergySmart 
Solution’ voorzien naar het 
energiebeheer voor lichtpun-
ten. “60% van het elektrisch 
energieverbruik bij kantoren heeft 

betrekking op de verlichting” benadrukt 
Kris van Daele. Zo zullen draadloze 
‘zonnecel’-sensoren opmeten waar er 
’s nachts nog lichten branden, hoeveel 
kunstlicht er overdag brandt… “Het is 
onze bedoeling om op termijn alle tech-
nieken binnen een gebouw op eenzelfde 
wijze te controleren en te beheren, door 
meten en analyseren” klinkt het vastbe-
raden bij Kris van Daele. 
Hoewel het in eerste instantie gaat om 
het meten van het energieverbruik per 
verbruiker en het analyseren van die 
meetgegevens, laat de oplossing ook toe 
om alarmen en scenario’s op te nemen. 
Zo kunnen alle drankautomaten tussen 
20.00 en 07.00 uur worden uitgescha-
keld, worden alle koffi ezetters onder-
broken vanaf 19.00 uur, is een gefaseerd 
schakelen van koelkasten mogelijk, 
zodat de benodigde koelfunctie gevrij-
waard blijft, enz. Het energieverbruik 
kan verregaand beknot worden doordat 
principieel elke verbruiker precies aan-
stuurbaar is via de ‘slimme stekkers’ en 
zich per dag op de minuut precies laat 
aan- en uitschakelen. n

Besparing / jaar door uitschakelen (€)

 Permanent ‘aan’ ‘Stand-by’   
 buiten kantooruren buiten kantooruren 
    
PC-monitor 40 10
desktop-printer / fax 40 20
Notebook  50 10
Bureaulamp  80 /
Koffiezet  80 /
Netwerkprinter  200 40


