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EFFICIËNT  
EN KOOLSTOFVRIJ 
ONDERNEMEN



ENERGIE EN KOOLSTOFUITDAGING

Industrie

30%

9%
Overige

Transport

22%

39%

Bouwwerkzaamheden: 28%
Bouwmaterialen 
& constructie: 11%

WERELDWIJDE CO2 -
EMISSIES PER SECTOR

Voor het verwarmen van de kantoren en het aandrijven van de 
industriële machines verbruiken onze bedrijven veel energie 
die permanent CO2-emissie veroorzaakt. Met de voortdurende 
vraag van bedrijven naar traditionele energiebronnen zal de 
CO2 emissie alleen maar blijven groeien en de duurzaamheid 
van onze planeet aantasten. De huidige schattingen geven aan 
dat broeikasgassen, waaronder CO2 tegen 20301 met 45% 

moeten zijn verminderd om ervoor te zorgen dat de mondiale 
temperatuur niet boven de drempel van 1,5 graad uitkomt. De 
toename van milieurampen die we vandaag zien, benadrukken 
de noodzaak om nu en snel te handelen. Emissies door 
gebouwen moeten een hoge prioriteit krijgen, aangezien dit de 
grootste bron is van energieverbruik en CO2 emissies (39%). 

2 Bron: EIA International Energy Outlook 2017

1 Bron: IPCC Special Report on Global Warming of 1.5ºC, 2018

HET BELANG VAN  
OPERATIONELE KOOLSTOF 
Emissie door het energieverbruik  
van een gebouw 
Hoewel bij nieuwe gebouwen de koolstofemissie die tijdens 
de bouw van het gebouw wordt uitgestoten van vitaal 
belang is om onder controle te houden, blijft operationele 
koolstof een belangrijk aandachtspunt, aangezien volgens 
het IEA bouwactiviteiten in de EU ongeveer 28%  van de 
emissie van broeikasgassen veroorzaken, die voornamelijk 
van het energieverbruik van het gebouw afkomstig zijn. 
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Nauwkeurige emissiemetingen en strategische 
reductieplannen die gericht zijn op bouwactiviteiten, zullen 
een bedrijf helpen met verdere financiële uitdagingen bij 
voortdurende groei in OPEX aangezien het onwaarschijnlijk is, 
dat de stijgende prijs van energie of koolstofbelastingen 
 na verloop van tijd zal dalen. Het zal organisaties ook helpen 
om te voldoen aan de EU-langetermijnstrategie die onlangs is 
vertaald in de klimaatveranderingswet om het doel van net zero 
emissies tegen 2050 te verwezenlijken.

28%
Broeikasgassen uitgestoten 
door bouwactiviteiten 

30% 
Energie verbruikt in een 
gebouw door verlichting 



HOE KAN JE JE KOOLSTOFDOELSTELLINGEN 
BEREIKEN
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“Duurzaamheid is onze obsessie. Met onze intelligente 
SylSmart-oplossingen helpen we onze klanten om meer 
energiebesparingen te realiseren in vergelijking met alleen 
LED en zo hun koolstofvoetafdruk drastisch te verkleinen. 
Informatie is de sleutel op de rit naar net zero. Met 
diepgaande analyses en geavanceerde visualisaties op 
het SylSmart energieplatform is het niet alleen mogelijk 
om inefficiënties in de verlichting te identificeren, maar 
ook in alle energiegerelateerde processen.”

Door een combinatie van acties kunnen organisaties hun doelstel-
lingen voor energiebesparing en decarbonisatie meestal bereiken: 

 + Verkrijg inzicht in uw huidige gebruik 
 + Identificeer gebieden van potentiële verbetering  
 + Creëer en implementeer strategieën voor  

energiereductie
 + Visualiseer, bewaak en verifieer de strategieën
 + Stap over op groene energiebronnen  

Er zijn al verschillende technologieën en methodes beschikbaar 
om de vermindering van het energieverbruik en de operationele 
emissies van een gebouw te ondersteunen door de energie-

efficiëntie van de bestaande activa (verlichting, 
warmtepompen, enz.) te verbeteren. Voor het maximaliseren 
van decarbonisatie kunnen bovendien digitalisering, slimme 
controles en IOT-apparaten worden gebruikt om ruimtes  
en infrastructuur echt te begrijpen en te controleren. Een 
hogere gegevensdichtheid helpt u om belangrijke inzichten  
te ontwikkelen en uw beslissing te ondersteunen.
 
Het verbeteren van de energiemix met hernieuwbare ener-
giebronnen speelt ook een sleutelrol bij het verkleinen van de 
CO2-voetafdruk van gebouwen, bijvoorbeeld door de installatie 
van zonnepanelen als aanvulling op de energie die door het net 
wordt gebruikt.

EDUARDO 
FUENTES 
Directeur Milieu  
en Duurzaamheid  
- Feilo Sylvania



API

OP WEG NAAR NET ZERO

SylSmart Energy is een geavanceerd energieanalyse platform 
dat bedrijven in staat stelt actie te ondernemen met betrekking 
tot hun CO2-emissie en energieverbruik. Door het gebruik van 
diepgaande analyses kunnen gebruikers de kloof tussen hun 
huidige koolstofemissies en hun doelstellingen identificeren. 
Stel uitgangspunten vast, creëer mijlpalen en formuleer 
actieplannen en strategieën voor energiereductie om uw 
doelstellingen te bereiken. 

Of uw bedrijf nu hoge granulariteit van energiegegevens voor 
het formuleren van uw koolstofreductiestrategieën nodig heeft 
of een algemeen overzicht van het energieverbruik van uw 
bedrijf, bij alle verschillende vereisten kan SylSmart Energy  
u ondersteunen.

OPTIES VOOR GEGEVENSVERZAMELING GECENTRALISEERD OP ÉÉN LOCATIE

HANDMATIGE  
INVOER

VERBONDEN
MONITORING 

OVER SYLSMART ENERGY

Een veilige, flexibele, geavanceerde en interoperabele 
 omgeving waarin gebruikers moeiteloos kunnen  

communiceren met hun diensten.

energy.sylvania-lighting.com

Verzamel gegevens van  
uw energiedienstverleners 
(3e partij).

Upload uw historisch 
energieverbruik.

Hoge granulariteit van 
gegevens verkregen 
door het monitoren van 
individuele circuits.

WEBPLATFORM

GEAUTOMATISEERDE 
GEGEVENSVERZAME-
LING



TOEGANKELIJK VAN OVERAL 

FOYER DISPLAY
Creëer bewustzijn en beïnvloed 
gedragsverandering.  

MULTISITES
Visualiseer de prestaties van  
al uw sites vanuit het gemak 
 van één dashboard. 

MVO RAPPORTAGE
Exporteerbare diepgaande rapporten 
over uw energieverbruik die rechtstreeks 
naar uw inbox worden verzonden. 

VLOERPLAN
Visualiseer eenvoudig de locatie 
van uw circuits op elke vloer.

GROENE INZICHTEN 
Analyseer de prestaties van uw zonne-
installatie en visualiseer eenvoudig de 
CO2-emissie van uw site(s).

REGELS EN MELDINGEN
Ontvang een melding wanneer er teveel 
energie wordt gebruikt op uw site of wan-
neer afwijkende werking is gedetecteerd. 

REAL TIME VIEW
Krijg realtime inzicht in de energie-
signatuur van uw circuits, inclusief 
KVa, KW en arbeidsfactor.

METEN EN VERIFIËREN
Meet uw uitgangspunt en verifieer  
de efficiëntie van uw nieuwe installaties 
of strategieën voor energiereductie.

DASHBOARD EN KPI
Overzicht op hoog niveau van het ener-
gie- en koolstofverbruik van uw locaties 
over een instelbare tijdsperiode.

ANALYSE
Verkrijg diepgaand inzicht in het energieverbruik van uw site. Plan en verifieer uw 
koolstofreductiestrategieën en stel uw doelmijlpalen in. Benchmark de huidige 
prestaties ten opzichte van de basislijn. 

“Het SylSmart Energy platform is 
ontworpen om het voor gebruikers 
van elk type gemakkelijk te maken 
 om inzichten te krijgen, variërend van 
beknopte informatie op hoog niveau 
tot gedetailleerde informatie op 
circuitniveau, op hun reis naar 
 Net Zero.”

Stuart Payne – Productmanager  
Digital Solutions & Services

VISUALISATIE VOOR ELKE BEHOEFTE

EENVOUDIGE MONITORING EN DIEPGAANDE ANALYSES



1. IDENTIFICEER DE KOSTEN 2. CREËER EEN STRATEGIE EN ROL EEN PLAN UIT 3. VISUALISEREN & MONITOREN 4. MAXIMALISEER DE DECARBONISATIE

Installeer
SylSmart Energy

ISO meting (machines, 
computer, HVAC, 
verlichting, andere)

De�nieer 
acties

Genereer de 1ste 
energiebesparingen

Optimaliseer 
de e�ciëntie

Verminder
OPEX

Continue energie
monitoring

Implementeer 
multisites

Investeer in 
nieuwe energiemix

Investeer in 
groene activa

Alles op één
enkel platform

CO2 - compensatieHUIDIG ENERGIEVERBRUIK

NET ZERO

Audit 
 (verlichting, hvac etc) 

Gebouw-
automatisering

ROI door het  
PLAN Tool

DE WEG NAAR DECARBONISATIE 
1. DE KOSTEN  
IDENTIFICEREN 

2. STRATEGIEËN 
 MAKEN

3. VISUALISEREN 
 EN MONITOREN

4. DECARBONISATIE 
 MAXIMALISEREN

SylSmart

Standalone

Connected

ONDERSTEUNING VAN UW ACQUISITIE VAN ISO 50001, ISO 14001 EN IPMVP-METHODOLOGIE

 + Toegang tot 
energieverbruiksgegevens 
van de locatie

 + Ontdek dure gebieden, 
analyseer het verbruik, 
houd toezicht op uw 
locatie

 + Plan kostenbesparende 
acties om maximale 
energie-efficiëntie te 
bereiken door middel van 
infrastructuurverbeteringen

 + Rol een actieplan uit
 + Verifieer en pas de 

verwachte besparingen aan 
 + Rapporteer jaarlijkse 

prestaties

 + Deel uw 
energieverbruiksrapporten 
en voldoe aan uw 
verplichtingen 
voor subsidie/
standaardverwerving

 + Visualiseer de 
vermindering in OPEX 
en koolstofbesparingen 
ondersteund door realtime 
analyses

 + Stel een korte middellange 
termijn doel, mijlpaal

 + Activeer waarschuwingen 
en meldingen om altijd op de 
hoogte te blijven

 + Ontwikkel een 
langetermijnstrategie om 
net zero te bereiken met 
verbeterde cashflow

 + Duurzame aanpak met één 
digitaal platform

 + Monitoring van 
energie-instroom 
van zonnepanelen en 
gedetailleerde analyse van 
koolstofemissies

 + Analyseer gegevens voor 
strategische verbeteringen 
op lange termijn



1. IDENTIFICEER DE KOSTEN 2. CREËER EEN STRATEGIE EN ROL EEN PLAN UIT 3. VISUALISEREN & MONITOREN 4. MAXIMALISEER DE DECARBONISATIE
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Zonne- 
energie

Wind- 
energie

Proactief 
onderhoud

Gegevens ( Io T )
voor optimalisatie

Smart  
Finance



Als aanvulling op ons aanbod is SylSmart Energy een service 
met veel waarde, een alles-in-één platform voor het volgen 
van de energieprestaties van uw locatie, waardoor uw bedrijf 
koolstofarmer wordt zodat u aan de voorschriften van CO 2 
emissie kunt voldoen en naar schone energie kunt overstappen.

360Services brengt een breed scala aan perfect verpakte 
 diensten om onze klanten volledige gemoedsrust te bieden.  
Met onze expertise en een breed scala aan service helpen we de 
uitdagingen van de klanten te beoordelen. (bijv. audit, advisering, 

VOOR VOLLEDIGE GEMOEDSRUST

UITGEBREIDE 360 DIENSTEN

BEOORDELEN

Een reeks diensten om 
onze klanten te helpen 
hun operationele uitda-
gingen te begrijpen en 
oplossingen te vinden.

 + Advisering
 + Audit
 + Design
 + Prototype

BEHEREN

Wij kunnen het hele 
proces beheren en uw 
investering verder laten 
reiken.

 + Projectmanagement
 + Lokale stimule-

ringsmaatregelen
 + Smarter finance
 + Uitgebreide garantie

IMPLEMENTEREN

Laat ons het zware 
werk doen. Voltooid 
volgens de hoogste 
normen en zorgt voor 
een optimale werking.

 + Meting en 
verificatie

 + Installatie
 + Inbedrijfstelling
 + Express verzending

DIENST NA VERKOOP

Een partnerschap  
duurt een leven lang. 
Zelfs nadat we uw site 
hebben verlaten, zijn  
we er altijd om u te  
ondersteunen.

 + Rapportering
 + Certificering
 + Training
 + Onderhoud
 + Aftersales

ROI-opties via digitale PLAN-tool). We kunnen het hele project 
beheren door een eenvoudige "one-stop-shop” ervaring voor onze 
klanten te creëren, inclusief opties voor slimmere financiering 
(bijv. financiering of regionale stimuleringsregelingen).

Door gebruik te maken van onze interne expertise in combinatie 
met ons brede netwerk van ondersteunende partners, zorgen we 
voor een volledige kant-en-klare oplossing om te implementeren 
wat nodig is met minimale verstoring.



INTELLIGENT SYLSMART-SYSTEMEN

KANTOREN
MUSEA 
EN GALERIES

LOGISTIEK
EN INDUSTRIE GEZONDHEIDSZORG HORECA DATACENTERS

ONDERWIJS WINKELVER- 
LICHTING

MAXIMALE CONTROLE
MINIMALE INSTALLATIE
Meest veelzijdige en handige lichtregelings-  
systeem met plug & play installatie,  
ideaal voor kleinschalige toepassingen. 

ONTGRENDEL HET  
INTELLIGENTE GEBOUW
Modulaire, schaalbare, efficiënte en ge-
bouwwijde connectiviteit. Oplossingen voor 
welzijn en datagedreven efficiëntie. Ideaal 
voor grootschalige magazijnen, industrie en 
meerdere onderling verbonden ruimtes. 

Verlichting moet als eerste worden overwogen bij het upgraden van 
het gebouw. 80% van verlichting in gebouwen is verouderd. Het is 
de beste troef: 
Om energie-efficiëntie te meten en OPEX snel te verminderen

 + Maak een positieve invloed op het comfort van de bewoners, 
bijvoorbeeld door de zon-achtige, op mensen gerichte 
verlichting: LumiNature

 + Om de besparingen op de controle via SylSmart te 
maximaliseren, 

 + Meest gemakkelijk te bedienen en kan verder inzicht geven 
in uw gebouw (IoT).

 + Sylvania biedt complete turnkey oplossingen in alle  
 grote segmenten.

WAAROM VERLICHTING DE BESTE TROEF IS OM UW REIS TE BEGINNEN?

NL

BE

NL
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WOLUWE SHOPPING CENTER – BELGIË
ENERGIEZUINIGE EN INTELLIGENTE VERLICHTING 
 VOOR DUURZAME PARKEERPLAATSEN

Sylvania werd door het Woluwe Shopping Center in 
Brussel (België) uitgedaagd uit hen te voorzien van een 
krachtig, draadloos en slim lichtregelsysteem dat niet 
alleen een snelle installatie en inbedrijfstelling kon bieden, 
maar ook een grote vermindering van het energieverbruik 
door ervoor te zorgen dat de verlichting alleen op de 
juiste plaats op het juiste moment wordt geactiveerd. 
Het project omvatte de volledige ‘relighting’ van 
parkeerplaatsen en buitenruimtes met behulp van meer 

dan 700 waterdichte Resisto armaturen met SylSmart 
Connected technologie en Skyline Street stralers. 

De klant ontving niet alleen de modernste verlichting 
van Sylvania. We boden ook onze diepgaande meet- en 
verificatieservice voorafgaand aan de installatie, om 
ervoor te zorgen dat onze klant nauwkeurig inzicht krijgt 
in hun ROI en de uitstekende energiebesparingen die door 
de introductie van Smart lighting worden bereikt.

BESPARING/JAAR

62 TON CO 2

83% ENERGIE

+ Kostenbesparingen: eenvoudige installatie,  
geen herbedrading nodig

+ Energiebesparingen: 83% totale besparing 
geverifieerd door SylSmart Energy, een extra 
besparing van 74% naast LED dankzij de SylSmart 
bedieningselementen, ROI 1,4 jaar

RESULTATEN VAN HET PROJECT
+ Correcties: onstabiele timers vervangen  

door robuust slimme bediening
+ Visueel comfort: volledig geoptimaliseerde, 

flexibele verlichting gekoppeld aan bezetting  
& daglichttoetreding



ERVOOR ERNA

"WE ZIJN ZEER TEVREDEN MET DE EFFICIËNTIE VAN HET NIEUWE VERLICHTINGS-
SYSTEEM. WE HEBBEN ALLE HANDELAREN IN HET WINKELCENTRUM GECONTAC-
TEERD OM HEN UIT TE LEGGEN HOE HET SLIMME SYSTEEM WERKT EN ZE WAREN 
OOK BLIJ MET HET NIEUWE VISUELE COMFORT EN DE NIEUWE FUNCTIES."

Wassim CHADLI, Facility Manager 
bij Woluwe Shopping Center 

PARKING WOLUWE SHOPPING
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OUDE VERLICHTING INSTALLATIE LED VERLICHTING NIEUWE SLIMME VERLICHTING



Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te  
garanderenbij de samenstelling van de technische details in deze publicatie,  
zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. 
Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania  
International Group Kft.
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A Feilo Sylvania Company
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