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myLoadShift

SaaS lösningen

Fördelar För dig
myLoadShift sparar pengar eftersom det möjliggör för
dina byggnader att förbruka el när priset är gynnsamt.
Om du har värmepumpar och kylmaskiner ser vi
kostnadsbesparingar på över 35 % på elfakturan efter
optimering.

Storleken på dina besparingar är beror av storleken på
dina byggnader, hur många värmepumpar och/eller
kylmaskiner du har i ditt bestånd samt trögheten som
avgör hur mycket energi vi kan flytta.

För planeten
Genom att använda myLoadShift tillsammans med
myCoreAI i byggnader kan fastighetssektorn bli en
viktig del av lösningen på elnätets kapacitetsproblem.
En lägre förbrukning under topptimmar, när
efterfrågan är som högst, kommer att leda till lägre
toppar och ett minskat behov av icke förnybara
energikällor som olja och kol. Dynamiska
konsumenter möjliggör också en större andel
förnybar energiproduktion som sol- och vindkraft.

Spotprisoptimering
myLoadShift är en tilläggstjänst till myCoreAI som
optimerar din byggnad i syfte att förbruka el när priset är
som mest gynnsamt. Elspotpriser bestäms dagen innan,
och genom att myCoreAI kan förutspå byggnadens
behov 48 timmar i förväg kan byggnadens termiska
tröghet nyttjas, dvs hur länge byggnaden kan hålla sig
varm, för att flytta elförbrukningen. Byggnaders termiska
tröghet är normalt 2-12 timmar.

Vissa elbehov kan inte flyttas, t.ex. belysning och de
flesta fläktar, men uppvärmning kan i allmänhet flyttas.
myCoreAI tillsammans med myLoadShift känner till
trögheten för den enskilda byggnaden, vilken beror på
exempelvis material, geografisk position, hyresgästens
beteende samt utomhustemperaturen. Därför kan
systemet optimera på förbrukning likväl som kostnader
utan att äventyra inomhusklimatet.

För att till fullo dra nytta av myLoadShift måste
byggnaden använda värmepumpar och/eller kylmaskiner.

Insikter

Precis som med myCoreAI kommer du att kunna följa
myLoadShifts prestation och därmed din besparing
genom rapporter i vår webbportal som kallas
myPortal.

Byggnadsportfölj Optimerad elkostnad Spara pengar och
planeten

+

Fig 1. Lastväxling

Funktioner
• Optimering av elkostnaden
• Optimerat inomhusklimat

• Resultatrapporter om besparingar

Förutsättningar
• myCoreAI
• Energidata från elmätare (per timme)

Besparing av elkostnader ≤ 35%


