
Berg – die Energieoptimierer®

Energieverbruiks- en belastingwaarde, 
kengetallen, kosten en CO2

meten
verzamelen
analyseren
optimaliseren

ONTDEK NU ALLE HOOGTEPUNTEN 
VAN EFFICIO

Energiemanagementsysteem – EMS



De hoogtepunten van Efficio: 

Een volledig intuïtief energiemanagementsysteem, van de meting tot aan de analyse.

 Tot op de minuut nauwkeurige visualisering van het verbruik, de belasting, de kosten 

en de CO² emissie van alle meetpunten.

   Schakelt onnodige verbruikers uit, vermindert piekbelasting (Peakshaving), optimaliseert 

energieverbruik en monitort alle locaties van uw bedrijf en/of organisatie.

Efficio is de basis om te voldoen aan ISO 50001 ff., EN 16247 alsmede EMAS.   

Het toevoegen van kWh meters en andere meetinstrumenten kan eenvoudig door 

gebruik van de "set-up assistenten".

Door de modulaire opbouw kan Efficio naar eigen wens worden samengesteld en uitgebreid. 

Efficio bespaart u veel tijd bij het thema energiebewaking en registratie.

Efficio – eenvoudiger bestaat niet! 

Meettechniek, datalogger en registratiesoftware van Berg. 

Start nu ook met Efficio voor een energie-efficiëntere toekomst.  
DOOR ONZE MODERNE WEB GEBASEERDE OPLOSSING MET EEN INTUÏTIEVE BEDIENING EN EEN 

SNELLE BETROUWBARE INBEDRIJFSTELLING HERKENT U SNEL HET BESPAARPOTENTIEEL. 



EEN DING IS ZEKER: DE ENERGIEKOSTEN VOOR DE MIDDELLANGE TERMIJN ZULLEN 
AANZIENLIJK STIJGEN.  
Deze trend van stijgende energiekosten kunnen door bedrijven worden gecompenseerd met een 

professioneel energiemanagementsysteem van Berg. Met Efficio heeft u de mogelijkheid om 

bijvoorbeeld uw piekbelasting te verlagen. Efficio  ondersteunt de eisen die gesteld zijn voor de 

Normen ISO 50001 ff. en EN 16247 alsmede EMAS.

Tip:
Graag kijken wij samen met u naar het besparingspotentieel en stellen samen met u het 

optimale energiemanagementsysteem samen (EMS). Ook kijken we graag samen met u 

naar eventuele subsidiemogelijkheden.

UW AANSPREEKPUNT VOOR BERG IN NEDERLAND:
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INBEDRIJFSTELLEN GAAT EENVOUDIG  
De Efficio “Setup-Assistent” ondersteunt u optimaal bij het vlotte inbedrijfsstellen.

DATA OPSLAG VOOR GBS, PLC, MBS- EN ERP-SYSTEMEN  
De import en export van diverse systemen is met Efficio gegarandeerd. Er is een mogelijkheid om 

uit te breiden met Optimo een  professioneel lastmanagement systeem welke volledig is te 

integreren in Efficio.

HIGHLIGHTS / FUNCTIES IN DE BASISVERSIE 

Overzichtelijke Dashboards

Periodes van energieverbruik 

Spectraalanalyse (Heatmap) 

Alarmfuncties voor energiewaarden 

FlexTime analyse

Eenvoudig gebruikersbeheer

Continu verificatie van de meettechniek

OPTIONELE EXTRA MODULES

Sankeydiagrammen

Spreidingsdiagram

Intuïtieve bediening  
EFFICIO IS GEBRUIKSVRIENDELIJK 

ONTWORPEN EN AFGESTEMD OP UW 

BEHOEFTE.

Flexreport

Klantmanagement

Export

Modbus/TCP

Weersinvloeden

Optimo View

Monitoren kpi’s *

Tour-App (Android)

LDAP-gebruikers- en rechtenbeheer 

Webservice interface

Efficio-App voor iPad

* Key performance indicatoren



KWH-METERS – ENERGIESTROMEN TRANSPARANT MAKEN   
Voor het belangrijke onderwerp „Elektrische Energie“ biedt Berg een serie kWh-meters waarbij 

de gebruiker de keuze heeft uit diverse meeteigenschappen. De directe en indirecte kWh-meters 

zijn er ook met MID-goedkeuring. De flexibele Rogowski-spoelen zijn ideaal voor het uitbreiden 

van uw te meten installatie. Bovendien biedt Berg u een breed scala aan multi-meetapparatuur, 

die u uitgebreide informatie biedt.

ENERGIEDATALOGGER – PROBLEEMLOZE DATAVERZAMELING ZELFS BIJ EEN  

NETWERKSTORING  
De nieuwe M-Bus-Logger BDL 50 van Berg heeft een zeer hoge  geheugencapaciteit en verzorgt 

autonoom het periodiek opvragen van de M-bus deelnemers, evenals het verzamelen van data 

over dagen en weken. Als er zich onderbrekingen in het IT-netwerk voordoen, worden de gemiste 

meetgegevens automatisch na herstel van het IT-netwerk weer verzonden. 

MEETTECHNIEK VOOR GASSEN EN VLOEISTOFFEN IN LEIDINGEN  
Naast het eigen meterprogramma voor elektrische energie, biedt Berg verschillende meters voor 

andere media, zoals warmte, perslucht, gas en water. Wij adviseren u graag en stellen een EMS 

systeem samen speciaal voor uw toepassing.

De Efficio meettechniek van Berg.  
OP DE JUISTE MANIER MEETGEGEVENS VERZAMELEN STAAT AAN DE BASIS 

VAN EEN PROFESSIONEEL ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM (EMS) EN BRENGT 

TRANSPARANTIE EN  EFFICIËNTIE IN UW ENERGIEPROCESSEN.
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Wat kan Efficio meten?
EFFICIO VERZAMELT METERSTANDEN, VERBRUIKEN, BELASTING- EN MEETWAARDES 
VAN ALLE MEDIA EN COMBINEERT DEZE MET PROCESDATA, 
GEBOUWEIGENSCHAPPEN EN GEBOUWINFORMATIE UIT HET GBS.  
Bijvoorbeeld:

M-Bus- of Modbus-meetpunten worden via Plug & Play in de software gebracht.

Procesdata (PLC) of gebouwbeheersysteem (GBS) komen via een protocolconverter in het systeem.

De data van CSV-bestanden kan automatisch ingelezen worden. 

Meterstanden kunnen eveneens handmatig worden ingevoerd.

BETEKENISVOLLE ANALYSES VAN MINUUT NAUWKEURIG TOT EEN PERIODE 
VAN MEERDERE JAREN 

Het monitoren van de Key Performance Indicatoren (KPI).  

  Het bepalen van het energieverbruik van het productieproces.

De beoordeling van de besturing van technische en proces relevante locaties.

  De interpretatie van systeemparameters. 

  Het herkennen van besparingsmogelijkheden en de prioriteit hiervan.

Systeemopbouw Efficio
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WAT BIEDT BERG U ALLEMAAL: 

  Controle van de meetapparatuur en opstellen van een meetconcept.

  Advies bij het automatisch verzamelen van meetwaardes en verklaring van metingen.

 Vaststellen van de Key Performance Indicatoren (KPI) die bij het bedrijf horen 

alsmede prognosticeren van de hierbij behorende besparingsmogelijkheden.

Een opleidingsprogramma voor Efficio in het moderne opleidingscentrum in Martinsried bij München. 

Op termijn zullen sommige opleidingen ook bij Summit Power in Woerden verzorgd worden.

   Ondersteuning bij het vinden van potentiële besparingen en de ontwikkeling van een 

geprioriteerde catalogus van te nemen maatregelen.

   Energieadvies van experts: de energieadviseur analyseert de verzamelde energiedata en stelt 

hieruit aanbevelingen op. 

SCHOLING ook individuele scholing en workshops zijn mogelijk.

INFORMEER BIJ ONS!  Wij informeren u graag persoonlijk over onze diensten!

Profiteer ook van de ervaring van onze  

energiemanagementsysteem specialisten!  
MET EFFICIO RICHT U EENVOUDIG EN SNEL EEN ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM IN 

DAT OP KORTE TERMIJN REGISTREERT EN U DUIDELIJK DIRECT VOORDEEL BIEDT.



Sankeydiagrammen visualiseren de energiestromen. De Spectraalanalyse (Heatmap) visualiseert, op welke 
dagen en op welke tijdstippen het energieverbruik bijzonder 
hoog is.
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Efficio is modulair opgebouwd en verzekert zo in de  

toekomst uw keuze.  
DE DIVERSE FUNCTIEMODULES ZIJN FLEXIBEL EN ZORGEN ER ZO VOOR DAT IEDER 

EFFICIO SYSTEEM PASSEND IS VOOR DE TAKEN DIE NOODZAKELIJK ZIJN. 

Berg ontwikkelt met een toegewijd team van specialisten de software steeds verder, de klantbehoefte 

staat hierbij centraal. Daarmee garanderen wij dat de software altijd „up to date“ is. De hoge 

klanttevredenheid over de totale systeemoplossingen spreekt voor zich.  

KIES VOOR BERG – DIE ENERGIEOPTIMIERER® 

TELEFOON  +31 (0)85 30 12 099
E-MAIL info@summit-power.eu
URL  www.summit-power.eu
ADRES Pelmolenlaan 5

3447 GW WOERDEN




