
Stel scherp op efficiëntie

Energcon visualiseert, beheerst en bewaakt de 
efficiëntie van gebouwen, processen en energie. 
Gebruiksvriendelijk én transparant. Via engineering, 
tools en services. 



Focus op Energcon
 
Duurzaam gebruik van gebouwen, processen en energie. Daar streeft 
Energcon naar.

Denkend vanuit uw organisatie begeleiden we u op technisch en management-
niveau. Productonafhankelijk én flexibel gaan we te werk. Gebouwenbeheer, 
procesbewaking én energiemonitoring waarmee zowel bedrijven als 
eindgebruikers besparen. En, minstens even belangrijk, hun efficiëntie 
bewaken én verbeteren.

Engineering
Energcon leidt projecten in goede banen. Zo blijft u zich focussen op uw eigen organisatie. 
Samen stemmen we de scope, het budget en de timing van het project af.

Hoe gaan we te werk? Het hangt ervan af. We kunnen u opleiden of doorgedreven coachen. 
Maar we kunnen ook het heft in handen nemen via interim management. Onze ervaren 
energiedeskundigen volgen uw project dan intern, van het begin tot het einde, op.

Tools
Energcon meet nauwkeurig. Wij weten hoe en waar we meetpunten moeten instellen. 
Vervolgens verzamelen we via datacollectoren de meetgegevens. We geven ze weer in een 
dashboard dat u online kunt raadplegen. Altijd gaan we productonafhankelijk te werk, dat 
betekent dat we zowel modulaire systemen installeren als met uw bestaande systemen 
integreren.

Waarin zijn we sterk? Besparen op baseline-verbruik, oftewel het verbruik dat continu 
aanwezig is binnen een organisatie. En KPI-bewaking, waarbij we correlaties leggen tussen 
bepaalde verbruikscycli zoals productieverlopen of bezettingsgraden.

Services
Energcon is flexibel. Wij bieden gebouwenbeheer, procesbewaking én energiemonitoring
op maat van uw organisatie. Onze systemen zijn modulair. Wij installeren ons eigen 
monitoringsysteem, maar kunnen ook integreren als u al over andere systemen beschikt.

Hoe maken we het verschil? Energcon treedt altijd op als modulator. Afhankelijk van uw 
verwachtingen, voorzien wij support op maat. Nazorg voor zowel de bestaande installatie als 
voor uw organisatie. Dit kan gaan van het contacteren bij problemen tot het volledig managen 
van uw energieverbruik.
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Energcon richt zich op

Bedrijven met doorgedreven productieprocessen: industriële bakkerijen, voedingsbedrijven, 
drukkerijen, metaalbedrijven…

Bedrijven met logistieke oplossingen: veilingen, transportfirma's, fruitverwerkende bedrijven… 

Beheerders van kantoren, appartementen, bedrijfsruimtes…

Zij hebben al scherp gesteld
Concentra media - Gemeente Wellen - Grand garage de Luxembourg - OPZ Rekem - Sint 
Cordula basisschool Schoten - Sint Fillipus Schoten - Sint Jozef college Turnhout - Stevens 
Punching - Toyota Europe Distribution Centre - Van Dorpe – Opvoeding en Cultuur van de 
Zusters van Gijzegem 

[Netwerk] [Dashboard]

[Datacollectors]
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Energcon bvba | BE 0817.786.115

Nijverheidslaan 12 C bus 2
BE-3200 Aarschot

T +32 13 77 77 47 | F +32 13 77 77 79

info@energcon.com | www.energcon.com

Integrators
 
Facility partner bij bedrijven die zoeken naar een duurzaam gebruik 
van gebouwen, processen en energie? Doe een beroep op Energcon. 
Onze oplossingen integreren moeiteloos in uw aanbod.

Energcon is productonafhankelijk. Wij hebben diverse oplossingen. 
Van advies, over eigen tools tot integratie met systemen van derden. 


