
Effektiv energisparing for hotellbygg
Hotellbygg er en av de bygningstypene som bruker mest energi, og det meste går til 
oppvarming av hotellrom og fellesarealer. Man kan spare mye på å redusere forbruket, 
spesielt i tider der energiprisene er veldig høye. Utfordringen er å redusere 
energiforbruket uten at det går ut over gjestenes komfort.

Energisparing begynner med å identifisere hvor man bruker mye energi. Ved hjelp av 
smarte verktøy og moderne teknologi kan man i dag enkelt overvåke bruken av de 
enkelte rom og områder, måle romtemperaturer og flere andre faktorer. Dataene fra 
bygget vil gjøre det enkelt å identifisere hvor man bruker energi, i forhold til hvor og når 
det er nødvendig å bruke energi. Dermed kan du enkelt ta avgjørelser for hvert lokale 
basert på de faktiske forhold.
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Byggets hjerterytme
- Hva er “alltid på” hos deg? Trenger det å være “alltid på”?
- Når går bygget over i “dag-tid”? Hva skjer med energibruken i helgene?
Enova og EOS viser til potensielle energibesparelser mellom 2 og 10%. 

Smart ventilasjon
- Visste du at ved hjelp av bare 5 små sensorer kan du overvåke den største energibrukeren og 

dermed også det dyreste komponentet i bygget ditt?
- Ved å bruke PropTech i ventilasjonsanlegg kan du finne og avdekke store energilekkasjer
Enova viser til at vi kan spare opp til 35-80% av energi til oppvarming av ventilasjonsluft. Potensielt 
35-80% forbedring av energibruk til oppvarming av luft.

Smart inneklima
Inneklima-sensorer har fått smarte algoritmer som kan detektere om det er mennesker i lokalene, og 
når ventilasjonen starter og stopper. Dersom du har sensorer der mennesker oppholder seg, kan du 
kartlegge hva det faktiske bruksmønsteret er.
Enova viser til at justering av driftstider og temperatur kan gi deg en besparelse på 2-30% av det 
totale energiforbruket.

Energy Control bruker små trådløse sensorer fra Disruptive Technologies i sine løsninger. Kombinert 
med EC Dashboard får du oversikt over temperatur og luftfuktighet, i tillegg til den faktiske bruken av 
møterom og kontormiljøet. Du ser enkelt hvor det brukes mye energi i forhold til bruken av lokalet, og 
kan dermed gjøre tiltak basert på de faktiske dataene fra bygget.

https://www.disruptive-technologies.com/products/wireless-sensors
https://www.energy-control.no/ecdashbord
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For mer informasjon om løsningen og sensorene:
Energy-Control.no Disruptive-Technologies.com

– Vi reduserte energiforbruket i høst til tross for at vi hadde en «all time high» omsetning, sier 
hotelleier Tord Moe Laeskogen ved Sundvolden Hotel. “Resultatet for 2022 ble ihvertfall 10% 
reduksjon i strømforbruk og 17% reduksjon i varmeproduksjon på grunn av denne løsningen. 
Totalt ca. 130 000 kWh spart.”

Les artikkelen her: energy-control.no/sundvolden-hotell

Velkommen til Tech og Bærekraft-konferansen 
på Sundvolden Hotel 2.- 3. mars 2023, 

en fagkonferanse eksklusivt for De Historiske.

- Bli med og lær mer om energisparing for ditt hotell

https://www.energy-control.no/
https://www.disruptive-technologies.com/
https://www.energy-control.no/sundvolden-hotell

