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Milan

Locatie Doelen Technologie en 
infrastructuur

De gebouweigenaar en manager kan nieuwe functie 
en diensten testen met als doel:

–› Optimaliseren van het energieverbruik op basis van 
realtime data en externe databronnen;

–›  de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan de 
energiemarkt;

–› Gebruik van thermische opslag (verwarming en 
koeling) als bron van flexibiliteit;

–› Verlaging van de energierekening;

–› Verlagen van de piekbelasting van energieverbruik; 

–› Verhogen van comfort, gemak, veiligheid en 
duurzaamheid voor huurders van het gebouw;

–›  Implementeren van een state-of-the-art 
gebouwbeheersysteem;

–› Bewustwording creëren voor de energietransitie die 
gaande is;

–› de mogelijkheid bieden om actief betrokken te zijn bij 
de energietransitie;

–› Creëren en valideren van nieuwe zakelijke kansen 
(diensten) voor verschillende belanghebbenden.

Hyrde’s Ekco Building Management platform
Dit multi-functionele platform maakt het 
mogelijk om het volledige (IoT) ecosysteem 
van een gebouw op een intelligente manier te 
beheren en managen.

TNO’s ReFlex platform 
Dit platform organiseert de afstemming tussen 
vraag en aanbond van energie, het is een tool voor 
aggregatie en planning voor energie flexibiliteit. 
 

Het gebouw is uitgerust met gateway's, sensoren 
& apparaten, Actuators & energie monitoring, Smart 
City Optical Fiber-verbinding, Smart City Hub 
(datacenter), EV-laadstation en accu waarmee 
gebouweigenaren het volgende niveau van facility 
management kunnen ervaren en nieuwe diensten 
voor kantoorgebouwen verkennen.

VideoLab building Strijp-S 
Eindhoven

iOffice app
Deze interface voor huurders biedt de 
mogelijkheid om diverse diensten af te nemen 
en is hét communicatie platform voor de 
community manager


