
PÅ FORKANT MED 
INTELLIGENT VARME
Prognosebaseret intelligent energistyring 

til bygninger med fjernvarme eller varmepumpe

med mulighed for puljestyring
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Neogrid PreHEAT

SELVLÆRENDE STYRING, 
ENERGIVISUALISERING OG 

DRIFTSOVERVÅGNING

BESØG OS PÅ NEOGRID.DK

PREHEAT TIL 
FJERNVARME

Intelligent prognosebaseret 

energystyringssystem der 

sparer energi og sikrer 

god bolig komfort året 

rundt.

PREHEAT TIL 
VARMEPUMPER

PreHEAT er også tilgængelig 

for varmepumper. Krav og 

opsætning er forskellig fra 

fjernvarme, men fordelene er 

de samme.

AGGREGERET 
STYRING

Cloud baseret løsning til 

administrering og aggregeret 

styring af store puljer af 

varmepumper eller bygninger 

med fjernvarme.
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Neogrid PreHEAT

SPAR OP TIL 20% PÅ ENERGIFORBRUGET
PreHEAT er et intelligent energistyringssystem, der sparer 

energi og sikrer optimal komfort året rundt, på baggrund i 

bygningens energibehov og vejrprognoser.

Ved at inddrage vejrudsigter og aktuel indetemperatur, sikrer PreHEAT at 
bygningen kun får tilført den energi som der er behov for. Selvfølgelig uden 
at gå på kompromis med komforten.
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�    NEM INSTALLATION
PreHEAT kræver begrænset indgriben i varmeinstallationen og er udviklet 
til bygninger med fjernvarme eller varmepumpe - f.eks. parcelhuse, 
boligselskaber, lejlighedskomplekser, institutioner og kontorer.
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Online Dashboard

KOMPLET OVERBLIK OG INDSIGT
PreHEAT Dashboard giver dig nem og overskuelig indsigt i 

systemdrift og forbrug, med nøgletal, KPI og benchmarking af 

sammenlignelige bygninger.

Overskuelige forbrugsdata visualiseres fra 5 minutters interval og helt op til 
et år - og PreHEAT er selvfølgelig klog nok til at opdage utilsigtet forbrug. Du 
sparer, med andre ord, penge og får en mere energivenlig bygning.

Online Dashboard

�       SIG FARVEL TIL MANUEL STYRING
PreHEAT holder løbende øje på bygningens forbrugsmønster henover døgnet. 
På baggrund af disse data, kombineret med vejrprognosen, regulerer 
PreHEAT automatisk og dynamisk den optimale fremløbstemperatur.
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Neogrid Technologies

PROFESSIONELLE LØSNINGER
INDEN FOR CLEANTECH OG

GRØN OMSTILLING

Neogrid Technologies ApS
Niels Jernes Vej 10 ¬ 9220 Aalborg Øst ¬ Danmark

+45 3065 4661 ¬ info@neogrid.dk

www.neogrid.dk
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