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Techem

Wat doet Techem:

Kort omschreven, het verdelen van de energiekosten over meerdere afnemers in een 

afrekening verwarmingskosten.

Voordelen die hieruit voortkomen zijn: 
- rechtvaardige afrekening
- beter voor milieu
- collectieve kostenbesparing van ± 15%

Hoe doet Techem dat:

Met het aanbrengen van een verdeelsysteem dat aangeeft in            welke mate elke 

aangesloten afnemer zijn/haar                              energie verbruikt.
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Warmtekostenverdeler



Warmtekostenverdeler

 Radiografisch afleesbaar

 Hoge meetnauwkeurigheid

 Iedere 2 minuten zelftest

 Individuele programmering per radiator

 Montage volgens de NEN 835

 Beveiligd tegen manipulatie

 Lithium batterij 10 jaar

 2-punt meting (radiator- en ruimtetemperatuur)

 Temperatuursverschil van min 4  °C

 Vanaf 22,5 °C telling

 Automatische omschakeling winter/zomer

 Zomer bereik vanaf 40° C (juni-augustus)



Radiatormeter
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Voorbeeld registreren meter

Voorbeeld de radiator heeft een temperatuur van 24 graden Celsius en de 

omgeving heeft een temperatuur van 30 graden Celsius  

Voorbeeld de radiator heeft een temperatuur van 26 graden Celsius en de omgeving heeft een 

temperatuur van 21 graden Celsius

Voorbeeld de radiator heeft een temperatuur van 26 graden Celsius en de omgeving 
heeft een temperatuur van 24 graden Celsius

De meter gaat registreren. Het verschil tussen beide voelers is namelijk 5 graden 
waarbij de radiator warmer is dan de omgeving

De meter zal niet registreren. Het verschil tussen beide is namelijk 2 graden 
Celsius

De meter zal niet registreren aangezien de omgevingstemperatuur hoger is dan de 
radiator. De radiator is in dit geval niet de omgeving aan het opwarmen



Techem Smart System

Techem Smart System

Het modulaire meerwaarde platform
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Techem Smart System – Hoe werkt het?
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Het systeem en de componenten 

In de woning: 

Radiografische meters data III

• Radiografische warmtekostenverdelers

• Radiografische warmte- en of koude meters

• Radiografische watermeters

• IFS data (radiografische interface) 

Algemene ruimtes: Master data collector/Data collector 

• Eén of meer data collectors afhankelijk van de grootte van het gebouw

• Eenvoudige installatie van de data collectors, maximaal één netvoeding

• Flexibel en modulair – in complexen waar al radiografische meters 

geïnstalleerd zijn kunnen achteraf de data collectors geplaatst worden 

zonder de woningen te betreden.

Techem - slimme oplossingen voor energie- en waterbesparing



Energiecoach  

Inlogscherm

http://www.energiecoach.nl/


Energiecoach

overzicht van uw 
energiegebruik

verbruikte 
eenheden



Energiecoach

verbruik is per 
vertrek 



Samengevat Energiecoach

 Weergave van de maandelijkse verbruiken

 Vergelijk het gemiddelde stookgedrag

 Waarschuwing op een hoge eindafrekening

 Bewustwording stookgedrag
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Afrekening

Iedere bewoner krijgt zijn individuele afrekening



Afrekening

Afrekening kosten verdelen in vast en variabel

1. Vast ( 35% ) van de kosten (verdelen over de m2 per appartement)

Leiding-, schoorsteen- en ketelverlies

2. Variabel (65%) van de kosten 

Aantal eenheden wat geregistreerd is per radiator
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Techem Portal

portal.techem.nl


Techem Portal - digitale snelweg

 Archief online

 Opdrachten versturen aan Techem
- Tussenaflezing
- Voorlopige tussenafrekening
- Reparatieopdracht
- Opgave verwarmingskosten
- Deelnemerslijst

Meerwaarde diensten
- Meterstanden
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Techem Energy Services B.V.

www.techem.nl

Bedankt voor uw aandacht

http://www.techem.nl/

