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Översikt E.ON ectocloud™

 Smart styrning, övervakning och datainsamling för decentraliserade 

energisystem

 Tar ett brett grepp kring olika energislag och samband mellan dessa

 T.ex. flexibilitet mellan fjärrvärme och elnät, ectogrid™m.m.

 Kopplar effektivt upp och styr distribuerade energisystem i stor skala

 Bygger på moderna tekniker inom moln, IoT och maskininlärning/AI

 Både molnbaserad och lokal intelligens möjligt

 Kombinerar data från multipla källor för att driva analys- och optimerings-

case

ectocloud™



Applikationsområden

Fysiska applikationer Värdeområden
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 Designa
 Beräkningsverktyg för dimensionering och design 

av energisystem

 Integrera
 Verktyg för digital driftsättning
 Stöd för IoT- och webbaserade integrationer
 Smart API för datadelning

 Övervaka
 Användargränssnitt för styrning och övervakning
 Larm- och notifikationshantering

 Analysera
 Utforskning och visualisering av anläggningsdata
 Exportera stora mängder data

 Optimera
 Unika funktioner för styrning och optimering, t.ex. 

inom demand-side management, peak shaving och 
prestandaoptimering

 Fokus på systemperspektivet och flexibilitet



Hur funkar det?

ectocloud™

E.ON ectocloud™Externa tjänster

E.ON IoT Gateway

Fastighets styrsystem

E.ON driftpersonal och 

analytiker

Energisystem



Utrullning och samarbete

• Effektstyrning och SmartKomfort erbjuds för fjärrvärmekunder

• Framtida digitala tjänster från E.ON möjliggörs via uppkoppling till 

ectocloud™

• Flexibel platform tillåter oss att både skapa våra egna tjänster och att 

integrera tjänster från utvalda partners

• Tekniken återanvänds för flera av E.ONs initiativ i energisektorn

• Vi vill skapa ett digitalt ecosystem för energisektorn och möjliggöra 

en mer hållbar framtid tillsammans med våra kunder och partners
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E.ON SmartKomfort
Smart värmeoptimering

- full koll på grader, kronor och CO2



E.ON SmartKomfort

Jämnare inomhustemperatur 
med optimerad energianvändning
- uppkopplat, smart och enkelt.



Vad är SmartKomfort? 

Värmeoptimering Driftkoll
Mätning av 

inomhustemperatur
Webb-gränssnitt

Skapar en överblick av 

fastigheten.

Optimering av både 

inomhustemperatur och 

energiförbrukning.

Enkel inställning och 

uppföljning i Navigator.

Intelligent 
styrning

Larmar om systemet 
befarar ett fel i 

värmesystemet.

CO2



Inomhustemperaturen anpassas efter:

Med E.ON SmartKomfort

Tid på dygnet

Vind

Faktisk inomhustemperatur

Utomhustemperatur

Intelligent temperatur-
anpassning med 

Machine
Learning



Utan komforttjänsten

Med komforttjänsten
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