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Hvordan virker vores kunstige intelligens

- Data og forklarende variable
- Overførsel af menneskelig viden til en kunstig intelligens

Hvilke tiltag kan en kunstig intelligens anbefale på tværs af 300 ventilationsanlæg?

- Hvordan gør vi det nemt tilgængeligt for bygningsejeren?

Udvikling

- Hvordan vi i projektet er blevet endnu bedre til at analysere bimåler-data automatisk?

Agenda



Sådan fungerer Ento Labs

Vi indlæser alt data automatisk. Kræver ingen sensorer / manuel opsætning

-     corona



Sådan fungerer Ento Labs

-     corona
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Formål

Vi bliver nødt til at forstå vores energiforbrug, 
for at kunne optimere det

(også på bi-måler niveau…)



Step 1: Overførsel af menneskelig viden til en AI

“Hvad kigger dem der ved noget om 
energioptimering efter på et 
ventilationsanlæg?”

1. Behov for bedre styring af 
ventilationsanlæg i forhold til 
faktisk brugstid.
→ “Scheduling”

2. Mulighed for at tænde 40 min, 
slukke 20 min.
→ “On/off controls”

3. Mulighed for udnyttelse af frikøl
→ “Free Cooling”
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Overblik over potentielle energibesparelser



Eksempel 1: Scheduling



Eksempel 2: On/off control



Eksempel 3: Free Cooling



Udvikling 1: Introduktion af driftsstadier og 
registrering af forbedringer



Udvikling 2: Definition af optimal drift. 
Fra ingenting, til bruger input til databaseret



Opsummering - fordele ved AI

Automatisk analyse af hundrede eller tusindvis af målere → Start hvor besparelserne er størst

Løbende overvågning → fortæller dig, hvis noget ændrer sig

Verifikation af energibesparelser → dokumenterer hvad du er lykkedes med

Spar tid → brug dine ressourcer på at skabe handling, frem for analyser! 
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