Energie besparen met artificiële intelligentie



Als we naar de wereld om ons heen kijken, zien we steeds meer artificiële intelligentie (AI)
in ons dagelijks leven. Sommigen vinden dat fantastisch, maar anderen kunnen er doodsbang
van worden.

Artificiële intelligentie: nemen robots de wereld over?
Als mensen aan AI denken, komen er vaak als eerste rampzalige beelden bij hen op van zelfbewuste
robots die de mensheid willen vernietigen en de wereld willen overnemen, net zoals in veel populaire
films. Maar niets is minder waar.
Artificiële intelligentie is ontworpen om de menselijke manier van denken na te bootsen. AI‑software
heeft dus het vermogen om zelfstandig te denken en te handelen. In de gebouwautomatisering betekent
dit dat AI flink kan bijdragen aan het verbeteren van onderhoud, comfort en energiebesparing. Voor nu
richten we ons op de vraag hoe AI kan helpen het energieverbruik van een gebouw terug te dringen.
Artificiële intelligentie, de redding voor de aarde
Groene energiebronnen op de aarde zijn een schaars goed. Daarom is het essentieel dat we energie op
een slimme manier gebruiken en opslaan. Artificiële intelligentie is geknipt voor die taak. De
technologie is zelflerend en werkt zelfstandig, zonder tussenkomst van mensen. Door integratie van AI
in het gebouwbeheer kunt u uw gebouw ‘leren’ om zelf uit te zoeken wat de beste duurzame
energiebronnen zijn om te gebruiken, op te slaan en op te wekken.
Het gebruik van AI in gebouwen is als het rijden in een zelfrijdende auto. U kiest uw bestemming.
Vervolgens brengt de auto u daar zo snel en veilig mogelijk heen. Zo gaat dat ook met uw gebouw. U
voert uw voorkeuren in het systeem in en het gebouw zoekt uit wat de beste duurzame energiebronnen
zijn om te gebruiken.
Een perfect voorbeeld - Priva ECO
Priva ECO is een perfect voorbeeld van het gebruik van AI om het energieverbruik te verminderen. De
software optimaliseert het comfortniveau in het gebouw en verlaagt tegelijkertijd het energieverbruik.
Priva ECO is een volledig nieuwe softwaretool, als aanvulling op bestaande
gebouwautomatiseringssystemen. Het is een cloudgebaseerde service die kan worden geïmplementeerd
ongeacht uw leverancier.
Na de configuratie kijkt de intelligente software 24 uur vooruit, waarbij scenario’s worden berekend op
basis van combinaties van gebeurtenissen die het waarschijnlijkst zijn. Zo leert de software over het
gedrag van het gebouw en over de invloed van factoren zoals het veranderende aanbod van duurzame
energiebronnen. En over weersomstandigheden, zoals buitenluchttemperatuur, zon en wind. Met deze
informatie maakt de software vervolgens op een slimmere manier gebruik van klimaatinstallaties en
beschikbare energiebronnen van het gebouw. Er worden hernieuwbare en duurzame energiebronnen

gebruikt voordat andere bronnen worden geactiveerd. Dat kan een besparing op de energierekening
opleveren van wel 25 procent. De software bestuurt de installaties zo dat het optimale klimaat wordt
bewerkstelligd met zo min mogelijk energie. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de
energieprijzen. Dat klinkt mooi, toch?
AI gaat dus niet de wereld overnemen en er is absoluut geen sprake van kwaadaardige robots.
Integendeel, met zelflerende software kunt u energie besparen zonder er zelf actief mee bezig te zijn.
We kunnen dus stellen dat u gewoon vanuit uw luie stoel een steentje kunt bijdragen aan het redden
van de aarde. Bezoek de Priva ECO website De waarheid is dat technologie noch goed noch slecht is.
Het hangt allemaal af van hoe je het gebruikt en waarvoor. AI kan een belangrijke rol spelen bij het
optimaliseren van energiebesparingen. Voordat we daarop ingaan, bespreken we eerst wat AI precies is.
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