Bedrijfsnieuws

METEN IS WETEN
Energiebesparing en
energie-efficiency
zijn onderwerpen die
structureel veel aandacht vragen.
Enerzijds in het
kader van de meerjarenafspraken
(MJA’s) die met de
overheid worden
gemaakt, anderzijds
door het voldoen
aan de eisen van de
wet Milieubeheer.
Energiebesparing
móét, zowel uit kosten- als uit milieuoogpunt. Daar zijn
steeds meer bedrijven en organisaties
het mee eens.

Onderzoek
U wilt uw energiekosten beheersbaar maken? Het advies- en ingenieursbureau Quote Invest helpt u
door kritisch te kijken naar uw
warmte-, koude-, gas-, elektriciteits- en waterverbruik. We onderzoeken de mogelijkheid uw energiebehoefte te verminderen, restenergie te hergebruiken en de energieefficiency te verbeteren. Door goed
onderzoek kunnen wij u helpen efficiënter om te gaan met energie. We
kijken niet alleen naar installatietechnische en bouwkundige maatregelen, maar ook naar de bedrijfsprocessen. Soms zijn aanpassingen
in de organisatie, of in het gedrag
van werknemers nodig om de energie-efficiency te verhogen.

ENERGIEMANAGEMENT
LOONT
Met Jack van Langen, directeur van Quote Invest bij Nederlands grootste paneelbouwer Aqualectra in Heerhugowaard.

Energiemanagement
Iedereen gebruikt energie. Met
behulp van energiemanagement is
het mogelijk om uw verbruik volledig af te stemmen op uw persoonlijke behoefte en wensen. Het komt
er op neer dat energiestromen en
energiekosten beheersbaar worden
gemaakt door meten, registreren en
bijsturen. Energiemanagement
wordt daarmee een integraal
onderdeel van de bedrijfsvoering
van een onderneming, net als kostenbeheersing, onderhoud, kwaliteit, veiligheid, kennis en milieu.

Monitoren
Structureel energiemanagement is
niet mogelijk zonder een goed
monitoringsysteem. Dit wil niet zeggen dat energiemanagement niet
op een eenvoudige wijze kan.
Monitoring bewaakt de prestaties
van installaties voor warmte-,
koude-, gas-, elektriciteits- en
waterverbruik.
“Wil je absolute helderheid hebben
over de prestaties van een installatie, dan moet je de energiestromen
gaan meten”, is de mening van
Jack van Langen, directeur van
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Quote Invest. Het meten maakt
zichtbaar hoeveel er wordt afgenomen, op welke manier, wanneer dat
gebeurt en hoeveel daarvoor wordt
betaald. Ook de contracten met
energieleveranciers kunnen daarbij
worden getoetst op de waarde voor
de actuele situatie. Het resultaat
daarvan kan een onverwachte, zeer
aanzienlijke besparing zijn.

Vastleggen
Energiemanagement verzekert een
continue aandacht voor energie in
een bedrijf. Het opzetten en invoeren van energiemanagement vergt
veranderingen van alle relevante
energieonderdelen in een bedrijf.
Het invoeren van een energiemanagement is overigens niet een
doel op zich, het gaat om het resultaat van het systeem: door de aandacht voor energie te veranderen in
de dagelijkse praktijk, kunnen de
(energie)kosten effectief en efficiënt
worden beheerst. Dat is winst voor
uw bedrijf, voor het milieu én voor
de portemonnee.
Outsourcing energiemanagement
U wenst energiemanagement bin-
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nen uw bedrijf gestalte te geven,
maar het ontbreekt u aan tijd of
kennis? Quote Invest vervult voor u
de rol van energiecoördinator,
waarbij wij op locatie het energiemanagement binnen uw bedrijf of
instelling vormgeven en uitvoeren.
U kunt daarbij denken aan het vervullen van de verplichtingen in het
kader van de wet Milieubeheer
en/of MJA’s of het realiseren van
energiebesparingprojecten. Met
haar specialistische kennis op het
gebied van gebouwgebonden
installaties is Quote Invest de ideale
partner voor uw bedrijf.

Meer informatie?
U kunt vrijblijvend een afspraak
maken of informatie inwinnen bij.
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