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TiMoPlus

Monitoren - Bewaken - Tellen - Regelen - Schakelen

De energietransitie is in volle gang. Er komt steeds meer wetgeving op het gebied van 

energiebesparing en CO
2
-reductie. Zo is een energiemonitoring- en bewakingssysteem in het 

Activiteitenbesluit Milieubeheer bij meerdere branches als maatregel opgenomen.

Maar wat te denken van het snel groeiende aandeel duurzame energie. Door deze massale 

opwekking raakt het elektriciteitsnet steeds verder overbelast. De situatie verslechtert per dag. 

Op steeds meer plaatsen in Nederland wordt de teruglevering aan banden gelegd. Eindgebruikers 

zullen meer moeten gaan schakelen om teruglevering te beperken/voorkomen.

TiMoPlus kunt u toepassen als energiemonitoring- en bewakingssysteem. Ook het automatisch 

(in)schakelen van warmtepompen, laadpalen, accu’s/energieopslag en overige energieverbruikers 

en het terugregelen/uitschakelen van zonnepanelen is mogelijk. 

Hiermee is TiMoPlus het (energie)managementsysteem van de toekomst.

Meer dan Monitoring en Bewaking.”

Overweegt u om het 

energieverbruik te monitoren 

en te bewaken? Sta dan eens 

even stil bij de mogelijkheden 

van TiMoPlus.

Bewaking 
binnenklimaat

Legionella-
preventie

(Relatieve)
Vochtigheid 

Elektriciteit

Waterverbruik

Schakelen 
groepen

CO2

Gewicht

Controle
energiekosten

Temperatuur

Alarmeringen

Bewaking
energieverbruik

GasverbruikHACCP
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TiMoPlus: 

De toepassingen 

CO2-meting en bewaking luchtkwaliteit
Met TiMoPlus kunnen we door middel van een CO

2
-meting de luchtkwaliteit in uw 

pand bewaken. Hoe hoger de concentratie CO
2
, des te slechter is de luchtkwaliteit. 

Als we op basis van de CO
2
-waarde de ventilatie gaan regelen, kunnen we voorkomen 

dat de luchtkwaliteit achteruit gaat. Met TiMoPlus kunnen we niet alleen meten maar 

ook de ventilatie regelen. Vanzelfsprekend kunnen we alarmeringen instellen als de 

luchtkwaliteit onder een minimale waarde dreigt te komen. Met een betere luchtkwaliteit 

worden klachten zoals hoofdpijn en concentratieverlies voorkomen. 

Bewaking van uw PV installatie
Natuurlijk is de opgewekte elektriciteit afhankelijk van de zonnestraling. Hoe meer zon 

des te meer opgewekte elektriciteit. Maar hoe bepaald u of het rendement van de 

installatie goed is? Met TiMoPlus heeft u de mogelijkheid om uw omvormers met elkaar te 

vergelijken. Defecte of slecht werkende zonnepanelen kunnen zo opgespoord worden. 

Heeft u maar één omvormer? Dan kunnen we uw installatie vergelijken met de gemiddelde 

opwekking in uw regio.

Bewaking HACCP
U kent het wel. In het kader van HACCP dient van iedere koel- of vriescel, onafhankelijk 

van de regeling, de temperatuur gemeten te worden. We zien vaak personeel met pen en 

papier in de hand de standen noteren en in een Excelbestand verwerken. Een tijdrovende 

situatie. Door het onafhankelijk meten van de temperatuur in uw koel- of vriescel, heeft 

u direct inzicht in het verloop van de temperatuur en kunt u voldoen aan de HACCP 

wetgeving. Ook storingen kunnen in een vroegtijdig stadium opgespoord worden, 

waardoor bederf van voedsel (en daarmee extra kosten) voorkomen worden.

Legionellapreventie
In het kader van legionellapreventie moet de temperatuur van waterleidingen boven 

de 62°C blijven. Uit voorzorg spoelen we regelmatig alles door. Zou het echter niet 

veel beter zijn om de temperatuur te bewaken? Het zal het spoelen van leidingen niet 

overbodig maken maar het verhoogd de veiligheid enorm. Er kan direct gesignaleerd 

worden waar de kritische punten zich bevinden. Ook kunnen instellingen gewijzigd 

worden als de temperatuur op het meest kritische punt nog ver boven de 62°C ligt. 

Hierdoor kunt u een energie- en kostenbesparing realiseren.

Monitoring en Bewaking
Met TiMoPlus is uw energiemonitoring- en bewakingssysteem conform de erkende 

maatregelen uitgevoerd. TiMoPlus kan het hart vormen van uw energiemanagement. 

Maar als u hiervoor gaat investeren, zou het dan niet mooier zijn als dit systeem volledig 

op uw situatie wordt afgestemd? Met TiMoPlus is dit mogelijk. TiMoPlus heeft, naast het 

onafhankelijk meten van elektriciteit-, gas- en waterverbruik ook de mogelijkheid tot het 

instellen van alarmeringen. Het systeem monitort uw verbruik real time zodat u direct in 

kunt grijpen. 

Regelen en schakelen van installaties
De vergoeding voor de teruglevering van elektriciteit wordt langzaamaan afgebouwd. 

Ook mag in sommige delen van Nederland niet meer teruggeleverd worden. U zal steeds 

meer geconfronteerd worden met opgewekte elektriciteit die u niet (of alleen tegen 

kosten) kwijt kunt. Met TiMoPlus haalt u de complete controle over uw energiestromen 

in huis. Zo kunnen warmtepompen, laadpalen, accu’s/energieopslag en overige 

energieverbruikers geschakeld worden. Als u dan nog teveel elektriciteit dreigt terug te 

leveren, kunnen we de zonnepanelen terugregelen of uitschakelen.

Meten processen
Met het meten van uw ingekochte elektriciteit, teruglevering, opgewekte elektriciteit en 

gasverbruik heeft u inzicht in uw totale verbruik. Maar zou u bijvoorbeeld ook niet willen 

weten wat het verbruik van uw productielijn is of bijvoorbeeld van uw koeling? TiMoPlus 

kan ingezet worden als tussenmeter en kan zo elk willekeurig proces meten. Zo kunt u 

bijvoorbeeld de energiekosten per productieproces in kaart brengen.
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Energiemanagement
Heeft uw organisatie een duurzaamheidskeurmerk of gaat uw organisatie zich 

certifi ceren voor een keurmerk? Het in kaart brengen van uw energieverbruik is daarbij 

een onderdeel. Hoe komt u af van het opnemen van alle meterstanden? TiMoPlus kan 

als hart dienen voor uw energiemanagementsysteem. Energieverbruik kan gemeten 

worden. Het opstellen van de CO
2
-footprint wordt hierdoor zeer eenvoudig. Ook het 

rendement van energiebesparende maatregelen kan met TiMoPlus gecontroleerd worden.

Overige mogelijkheden
Bent u op zoek naar een specifi ek systeem wat data voor u verzameld en staat de 

toepassing die u wenst er niet bij? TiMoPlus wordt modulair opgebouwd en kan volledig 

aangepast worden aan uw wensen. 

Verrekening energiekosten
TiMoPlus kan als tussenmeter worden toegepast. Hierdoor is het mogelijk om 

energiekosten, bij bijvoorbeeld een woningcomplex met één warmteopwekking, 

te verrekenen. Ook de opgewekte elektriciteit van de PV installatie kan hierin 

meegenomen worden. De verrekening stellen wij in overleg met u op en wordt volledig 

aangepast aan uw situatie.

Monitoring 
en Bewaking 

Het technische dashboard is een online omgeving. U kunt alle gemeten waarden hierop terugvinden, beoordelen en 

bewaken. Daar waar anderen met een vertraging van bijvoorbeeld 24 uur uw verbruik zichtbaar maken, worden bij 

TiMoPlus alle metingen iedere 30 seconden ververst. 

U heeft dan ook real time inzicht in uw verbruiken en gemeten waarden. Het dashboard kunt u op alle devices 

(computer, laptop, GSM, enzovoort) en overal ter wereld raadplegen.

Een eerste indruk
Het technische dashboard is met name bedoeld om de prestaties van uw gebouw(en) in de gaten te houden en 

(automatisch) bij te sturen daar waar dit nodig is. Na inloggen ziet u direct de prestaties van uw gebouw. 
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Software 
op maat

Niet beperkt 
tot energie

Communiceert met 
vrijwel alle fabricaten

Real time 
inzicht

Modulair 
opgebouwd

Optimalisatie energie- 
en datastromen

Wilt u specifi ekere informatie? Dan kan dat natuurlijk ook.
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Technisch dashboard
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Mogelijkheden 
op een rij

Duurzaamheid staat binnen uw organisatie hoog in het vaandel. 

Met het presentatiedashboard heeft u de mogelijkheid om een beeld te krijgen van uw

energieverbruik. Ook kunt u zien wat uw zonnepanelen hebben opgewekt en wat dit bijvoorbeeld

voor invloed heeft op uw CO
2
-emissie. De gemeten waarden worden iedere 10 seconden ververst.

We geven u een indruk van de mogelijkheden.

Wilt u ook uw bedrijfsgegevens 

op het presentatiedashboard? 

Vanzelfsprekend is dit mogelijk.
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Omschrijving 1 2 3

Online technisch dashboard v v v

Real time weergave (verversing iedere 30 seconden) v v v

Bereikbaar via internet v v v

Lokaal presentatiedashboard v v v

Real time weergave (verversing iedere 10 seconden) v v v

Aan te vullen met bedrijfsspecifi eke gegevens o o o

Grafi eken in kleuren huisstijl o o o

Metingen

Spanning per fase o o o

Stroom per fase o o o

Blindvermogen o o o

Schijnbaar vermogen o o o

Werkelijk vermogen v v v

Eigen energieverbruik v v v

Opgewekt vermogen o o o

Teruggeleverde vermogen o o o

Frequentie per fase o o o

Cos Phi o o o

Maximale belasting v v v

Gasverbruik o o o

Warmteverbruik o o o

Waterverbruik o o o

Temperaturen o o o

Tussenmeters gas, water, elektriciteit o o o

Verbruik grote verbruikers zoals LBK en warmtepomp o o o

Overige meeteenheden (CO₂, afval, gewicht, enzovoort) o o o

Opgewekte elektriciteit per geïnstalleerd vermogen per omvormer

(afhankelijk van fabricaat omvormer)
v v v

Terugregelen PV installatie o o o

Schakelen PV installatie o o o

Schakelen groepen/apparatuur o o o

1   Monitoring

2   Monitoring en maandbewaking

3   Monitoring en continubewaking

v   standaard

o   optie

x   niet mogelijk

Het presentatiedashboard

In de volgende overzichten zijn de meest voorkomende mogelijkheden van TiMoPlus weergegeven. Als eerste 

laten we u kennis maken met de mogelijkheden van de hardware.
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Bij een product met zoveel mogelijkheden is het natuurlijk jammer als deze niet of niet voldoende 

benut worden.

Uit onze ervaring blijkt echter dat bewaking van het energieverbruik en de overige meetgegevens 

door eindgebruikers vaak door andere zaken in de slof raakt. Ook is het vaak moeilijk om de gemeten 

waarden te vertalen naar verbeteringsvoorstellen. Tienmorgen Advies B.V. kan de bewaking volledig 

overnemen. Daarbij is er een keuze tussen maandbewaking  en continubewaking.

Maandbewaking
Een keer per maand beoordelen wij de gemeten waarden. Als er afwijkingen gesignaleerd worden, 

nemen wij contact met u op. Alarmeringen zijn niet mogelijk.

Continubewaking
Tienmorgen Advies B.V. houdt het verbruik in de gaten en reageert telefonisch, binnen kantooruren, 

direct als er een onverklaarbare stijging ontstaat of als de opgewekte energie sterk terugloopt. 

Buiten kantooruren wordt u per mail op de hoogte gebracht. Vanzelfsprekend houden wij rekening 

met besparingen die ontstaan vanwege energiebesparende maatregelen. 

Kunnen wij er telefonisch niet met u uitkomen wat de oorzaak is van bijvoorbeeld een sterke stijging 

van het energieverbruik, dan komen wij bij u langs.

Bij continubewaking heeft u de mogelijkheid om alarmeringen bij overschrijdingen dan wel 

onderschrijdingen in te laten stellen. Hierbij valt niet alleen te denken aan het energieverbruik maar 

ook bijvoorbeeld overschrijding van temperaturen. In de volgende tabel is het dienstenoverzicht weergegeven.

Bewaking en alarmering  1 2 3

Alarmering onderschrijding x x v

Alarmering overschrijding x x v

Telefonische helpdesk 1e analyse x v v

Maandelijkse beoordeling x v x

Continubewaking x x v

Omzetten naar monitoring na 12 mnd. na 12 mnd.

Omzetten naar maandbewaking maandelijks na 12 mnd.

Omzetten naar continubewaking maandelijks maandelijks
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In de volgende tabel is het dienstenoverzicht weergegeven.

Wilt u meer informatie 
over TiMoPlus?
Neem dan contact op.



Uw adviseur 
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