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BINNENKLIMAAT 

Voor organisaties met één of meerdere gebouwen zorgen wij voor 

een permanente opvolging en rapportering van het binnenklimaat volgens het 

nieuwe KB (02/05/2019).  Via de draadloze datalogger(s) volgt u online het 

binnenklimaat op (inclusief automatische analyse en rapportering). Geen discussies 

meer met vakbond of preventieadviseur. 

 

Bij oververhitting, muffe of droge lucht, tochtklachten,… zorgen wij voor snelle 

risicoanalyses en oplossingen via comfortmetingen (meting volgens ISO 7730,  KB 

02/06/2012), tijdelijke CO2 metingen of uitgebreidere VOC en fijnstofanalyses. Wij 

leggen voor u op één week tijd de vinger op de wonde. 

 

Met een gebouwoptimalisatie zorgen wij dat uw gebouw onder deskundige 

begeleiding op drie maand tijd geoptimaliseerd wordt naar een ideaal binnenklimaat 

en energieverbruik via uitgebreide monitoring, analyse en scenario-onderzoek 

(simulaties). Wij begeleiden u en de installateur of onderhoudsfirma bij het evalueren 

en implementeren van de gekozen maatregelen. 

 

METIZ is als dienstverlenend ingenieursbureau gekend voor zijn snelle en 

betrouwbare analyses. Onze expertise is groot, net als onze flexibiliteit.  

 

METIZ zorgt dat gebouwen terug optimaal presteren: wij zorgen voor een gezond 

binnenklimaat en een goed comfort voor uw werknemers en we houden 

het  energieverbruik van gebouwen en installaties onder controle.  

  

De manier waarop wij dat doen is uniek: wij meten en monitoren steeds om u een 

correct inzicht te geven in de gebouwprestaties. Dit zorgt voor 

een objectieve analyse, betere oplossingen en continue verbeteringen. 
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ENERGIEVERBRUIK 

Met één draadloze sensor maken wij van uw energiemeter een slimme meter. Wij 

centraliseren al uw verbruiken van één of meerdere gebouwen op één centraal online 

dashboard. 

 

Er wordt automatisch een energetische handtekening opgemaakt van het gebouw. 

Uit het profiel van uw energieverbruik (hoofdmeters gas, elektriciteit, water), halen 

wij de nodige info en zien we waar uw gebouw energie verspilt. 

 

Het energieverbruik van de gebouwen wordt getoetst aan het verwachtte verbruik 

en afwijkingen worden gerapporteerd volgens het IPMVP protocol. 

Genomen maatregelen worden correct gerapporteerd, gecorrigeerd volgens de 

weerdata en het bezettingsprofiel van het gebouw. 

 

Slimme alarmen waarschuwen bij het overschrijden van het verwachtte verbruik. 

 

Dit is een betaalbaar alternatief voor de klassieke energiemonitoring om één of 

meerdere gebouwen online op te volgen en te optimaliseren. 
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SENSOREN EN DATAVERWERKING 

METIZ  zorgt dat de  data in en rond  gebouwen en technische installaties  online 

in informatie omgezet wordt (tijdelijk of permanent). 

  

Standaard kunnen wij temperatuur, vochtigheid, CO2, CO, LUX, UV, energiepulsen 

en (verschil)druk monitoren. U hebt de keuze uit high-end loggers met LCD of 

discrete loggers zonder LCD. Iedere andere sensor met een analoge of modbus 

uitgang kan evengoed aangesloten worden op ons draadloos platform.  

 

Wij hebben eveneens een zeer uitgebreid gamma aan  betaalbare gasdetectoren. 

(O2, O3, VOC, NO, NO2, H2S, SF6, CH4, ...) die standalone of in een monitoring 

gekocht of gehuurd kunnen worden. 

  

Wij zorgen voor de configuratie van het meeste geschikte dashboard en voorzien de 

nodige online analyses en toetsing aan de geldende normen. 

 

 

 

 

 

 

 


