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De pilot vindt plaats in gebouw NEXT, Strijp-S
Eindhoven en heeft de volgende doelen:

Bewoners krijgen de mogelijkheid om te wonen in
de slimste woning van Nederland. De woning is
uitgerust met een centrale gateway, sensoren en
slim witgoed (vaatwasser, wasmachine en droger),
slim slot en smart city glasvezel aansluiting en bevat
de volgende technologie:

Milan

–› Verhogen van comfort, gemak, veiligheid en
duurzaamheid
–› Mogelijk maken om deel te nemen aan de energie markt
–› Gebruik huishoudelijke apparatuur als een bron van
energie ﬂexibiliteit

Gebruiksvriendelijke interface
De gebruikers interface maakt het mogelijk om
sensoren, apparaten en witgoed te beheren en
aan te sturen.

–› Verlagen van de energie piek
–› Verlagen van de energierekening
Building NEXT, Strijp-S
Eindhoven

–› Aanbieden van een ‘state-of-the-art’ slimme woning en
ecosysteem voor het toevoegen sensoren en apparaten

Hyrde’s Ekco platform
Dit multi-functionele platform biedt extra
diensten voor interface en is het centrale
communicatie punt binnen de woning. Alle
noodzakelijke software draait op dit systeem.

–› Bewustwording van de energietransitie die plaats vindt
–› De mogelijkheid bieden om actief deel te nemen in de
energietransitie
–› Ontwikkelen en valideren van nieuwe business kansen
(diensten) voor betrokken partijen

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.

