KUNDCASE: DIÖS FASTIGHETER AB OCH ZCONTROL AB

Halverad energiförbrukning blev ännu
lägre med Ecopilot
Zcontrol och Kabona förbättrar en redan energieffektiv fastighet

När fastighetsägaren Diös ville utvärdera energibesparingsprodukten Ecopilot föll valet på Åhlenshuset i
Gävle. Huset, med en yta om cirka 22 400 kvadratmeter, ansågs lämpligt som testanläggning då Diös under de
senaste åren genomfört ett antal framgångsrika, energibesparande åtgärder i fastigheten vilka redan reducerat
energiförbrukningen med 50 procent (1,500 MWh).
Att identifiera och genomföra fler lönsamma åtgärder i denna fastighet sågs mot den bakgrunden som en utmaning.
Leverantören Kabona och deras certifierade integratör Zcontrol menade samtidigt att ett införande av Ecopilot
skulle kunna spara ytterligare 20 procent värmeenergi.

Bättre användning av befintliga energitillgångar
Ecopilot installerades i Åhlenshuset under februari 2015
och driftsattes i mars samma år. I direkt anslutning till
införandet minskade fastighetens värmeförbrukning med
26 procent. Månaden efter, i april, minskade förbrukningen
med 41 procent och i maj var minskningen 44 procent
jämfört med 2014 års värden. Främst handlar det om att
Ecopilot tar hänsyn till interna energitillgångar i byggnaden
(t.ex. människor, datorer och belysning) och lagrar
överskottsenergin i husstomme och inventarier. Den höga
besparingseffekten uppnås genom att på ett intelligent
sätt använda den lagrade energin, istället för att köpa
energi när behov uppstår.

Lösning har överträffat avkastningskrav
med god marginal
Resultatet från installationen av Ecopilot har väl
uppfyllt vad leverantören Kabona och Zcontrol
utlovade före installationen. Införandet har också
med god marginal överträffat Diös ekonomiska
avkastningskrav för energibesparande utrustning.
Sammantaget kommer Diös fortsätta samarbetet
med Zcontrol och genomföra fler installationer av
Ecopilot i bolagets stora bestånd av kommersiella
fastigheter.

Del av ett långsiktigt och framgångsrikt
samarbete

Ny kunskap blir underlag för fler
åtgärder
Fastighetens inneklimat har i vissa delar av byggnaden
förbättrats och i övriga delar varit oförändrade. En
positiv trend visar också på minskade klagomål på
inneklimatet efter installation av Ecopilot.
Genom Ecopilots analysverktyg har bl.a. obalanser
i Åhlenshusets värmesystem identifierats. Den nya
kunskapen om bristerna i byggnadens mediasystem
gör att Diös har kunnat ta fram underlag för nya
energibesparande åtgärder. Genom Ecopilots gränssnitt
kan Diös direkt efter genomförd åtgärd följa upp
resultatet och se om åtgärderna haft avsedd effekt.
Detta samtidigt som komforten i byggnaden kan öka till
följd av ett förbättrat inneklimat.

Fastighetsbolaget Diös är en fastighetsägare
som satsar mycket på att reducera sitt bestånds
energiförbrukning. Bolaget har idag en engagerad
organisation som genom sitt arbete kontinuerligt
minskar verksamhetens energiförbrukning.
Målsättningen är en minskning med 5 procent
per år över tid. Detta genom identifiering och
genomförande av lönsamma energibesparande
åtgärder kombinerat med ett långsiktigt
fastighetsunderhåll.
Som en del i detta arbete har Diös sedan mitten av
2000-talet samverkat med Zcontrol och företagets
ägare Conny Larsson. Målet har sedan dess varit att
modernisera och förbättra bolagets installationer
av styr- och reglerteknik. Samarbetet har fungerat
väl och resulterat i att Diös minskat sina fastigheters
energiförbrukning.

Om Diös Fastigheter AB
Med cirka 353 fastigheter, en uthyrningsbar yta om
cirka 1 400 000 kvm och ett marknadsvärde som
uppgår till cirka 12 mdkr är Diös norra Sveriges största
privata fastighetsbolag. Diös marknad sträcker sig från
Borlänge i söder till Luleå i norr. Huvudkontoret ligger
i Östersund och Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX
Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap.

Om ZControl
ZControl är ett Gävlebaserat teknikföretag som är
certifierad integratör av Ecopilot. Bolaget har fokus på
installation av Ecopilot och energibesparande styr och
regler utrustning. ZControl ägs av Conny Larsson som
tillsammans med andra lokala installationsföretag
framgångsrikt genomför teknikintensiva projekt på den
norrländska marknaden.
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