Velkommen til CASI SmartPhone

CASI Technology A/S App - løsning
For at styrke den proces der handler om at motivere brugerne til at reducere energiforbruget
ved adfærdsændring, anvender CASI Technology bl.a. SmartPhone App, hvor det er muligt
af følge forbruget og det ønskede budget. Visualisering er for os alle en meget central del, i
forbindelse med adfærdsændringer.
Præcise målinger af energiforbruget giver os faste holdepunkter til at gennemføre en
grøn adfærd og holder styr på vores økonomi.
CASI-SmartPhone foretager automatisk
målinger, så du, og det ansvarlige team
hele tiden har et præcist overblik over det
reelle energiforbrug.
Måleresultaterne vises løbende på en enkelt
og letforståeligt måde, så det tydeligt
fremgår om det aktuelle forbrug ligger over
eller under det ønskede. De tiltag der gøres
for at nedbringe forbruget, bliver
umiddelbart synlige i den efterfølgende
måling. En enkel måde at sikre, at du når
de mål, du har sat dig – samtidig med, har
du mulighed for at tage medansvar og
ændre adfærd.
I al sin enkelhed kan CASI SmartPhone
minde om den måde man i moderne biler
visualiserer det aktuelle brændstofforbrug.
Eller den måde en løbecoach til fx en
smartphone fungerer, hvor løberen hele
tiden får anvisninger om sin løbehastighed,
energiforbrænding, el. lign alt efter behov.

Man behøver ikke bo i grønt byggeri for at
blive grønnere
Systemet har en hurtig tilbagebetalingstid.
Den almindelige besparelse er på 5-15 % af
energiforbruget efter installation. Dertil
afslører systemet hurtigt et utilsigtet
forbrug fx et toilet der løber, en radiator
hvor temperaturen aldrig bliver sænket.
Eller hvis du har bruget mere vand eller
energi end det du har budgetteret med at
skulle bruge. Og får dermed en prognose
for resten af året, så du derved slipper for
store efterregninger og indsigelser.
Der er en stor og målbar fordel at hente for
alle, der har lejlighed eller hus i
konventionelt byggeri, og som ønsker at
understøtte, fastholde og dokumentere en
grøn strategi og livsstil.
For at kunne anvende CASI SmartPhone
App, skal du være kunde hos CASI
Technology A/S.
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