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DRIFTEN DRIFTEN med eStyring 365med eStyring 365

Overvejer I om bygningsautomatik er noget for jer?
Fremtidens boligforening er grøn og driftseffektiv. Med bygningsautomatik reducerer I 
ikke blot jeres energiomkostninger – I sparer også penge på jeres driftsomkostninger 

og formindsker CO2 udslippet. 

Bygningsautomatik og eStyring365 giver jer muligheden for at regulere på lys, varme, 
ventilation og udluftning. Ved at tilpasse forbruget til det aktuelle behov, sparer I penge 
på unødige driftsomkostninger og energiforbrug, og får samtidig bedre indeklima for 
både jer og jeres lejere. Og det behøver ikke være en dyr løsning. Med besparelsen på 
driften er investeringen typisk  tilbagebetalt på 1-5 år. 

Lad os give jer overblikket
Med en overskuelig brugerflade kan I nemt overvåge og regulere forbrug. eStyring365 
er et fleksibelt system, som kan skaleres op efter behov. Systemet kan integrere alle 
jeres anlæg, og bygges op efter netop jeres behov og økonomi. Start med det, I har behov 
for lige nu. 

Få mere tid og økonomisk overskud til yderligere
udvikling med eStyring365 ved Mariendal Electrics.Ring 

7010 2077



Med eStyring365 får I:

• Nemmere arbejdsgange
• Korrekte målinger af energiforbruget på vand, varme og el døgnet rundt
• Alarmer ved driftsfejl (som for eksempel overforbrug)
• Alarmer ved vandskader eller lækage
• Bedre komfort og indeklima i bygningerne
• Lavere vedligeholdelsesomkostninger på beholdere og varmevekslere
• Lavere driftsomkostninger med vejr- og prognosebaseret varmestyring
• Bedst mulig udbytte af jeres fjernvarme

eStyring365 klarer arbejdet for jer
Med en nem og letbetjenelig løsning kan I skaffe jer et hurtigt og overskueligt overblik 
over forbruget. Systemet er nemt at betjene fra en computer, tablet eller smartphone. 

Bliv bare på kontoret og få overblik over forbruget i teknikrummene. 

eStyring365 giver tryghed døgnet rundt med automatisk overvågning af brand, alarm, 
tyveri og driftsfejl.

Lad os finde en løsning til jeres behov

Ring

7010 2077


