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Cluster Smart Buildings In Use

Bedrijven samenbrengen om 
opportuniteiten te zoeken voor het 
toepassen van nieuwe technologieën voor 
het onderhoud en beheer van gebouwen

Internet of Things (IoT) Sensoren Software 3D‐scanning

Workshops 
Brainstorming

Studiedagen
Project‐ en 
bedrijfsbezoeken

Partnermatching

…



IoT in Smart Homes



Smart Home
Technologie - evolutie

Google home

Smart Appliances Domotica



Smart Home

►Gebruiker centraal
 Welzijn/comfort
 Entertainment
 Veiligheid
 Energie

►Smartphone/tablet enabled
►Home automation

Technologie - evolutie



IoT in Smart Offices



Smart offices
Technologie - evolutie

►Mature markt GBS – Building Automation
 Diverse maar gestandaardiseerde protocollen

►Impliciete relatie met gebruikers
 Niet betrokken bij ontwerp/installatie
 Weinig/geen impact bij gebruik



Impact IoT



CONNECTION



Connection

►Vb. Microsoft
►123 plaatsen voor 400 werknemers
►Plaatsen voor niet-werknemers
►Monitoring



Connection



Uitwisseling data tussen systemen
Connection



Connection

►Steeds meer communicerende objecten
 Meer data
 Differentiatie tussen personen

►Gebruikersinterface
 Mobiel
 Natuurlijke interface

►Standaardisatie – Integratie?
 W3C - Web of Things
 DYAMAND  (UGent)

Trends en evoluties



Smart offices
Technologie - evolutie
►Van Automation naar Smartness

Verlichting HVAC Veiligheid Toegangscontrole ….

Integratie ‐ Cloud platform

Data analytics Diensten Interactie 
gebruiker Verbeteringen



DIENSTEN en 
GEBRUIKERSINTERACTIE



User experience & control



User experience & control



€?



Visual comfort – Human centric lighting
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Diensten en gebruikersinteractie
Building OS – Ready2Services

3 onafhankelijke lagen

diensten

netwerkinfrastructuur

uitrustingen



Diensten en gebruikersinteractie
Building OS



BIG DATA & ANALYTICS



Big Data & Analytics

Generate

Collect

AnalyseReact

Predict



Big Data & Analytics

Generate

Collect

AnalyseReact

Predict
BIM



►Machine learning?

Van brandjes blussen naar proactieve optimalisatie



Algoritmisch redesign

© wework, bureau happold



Smart Home

►Onderhoudsgeschiedenis
►Onderhoud op afstand
►Commissioning
►Artificiële intelligentie
 If this then that
 Zelflerende sturing

Trends en evoluties



Onderhoud
naar ‘predictive maintenance’
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curatief onderhoud

gepland onderhoud

voorspeld onderhoud



BEYOND THE BUILDING



Beyond the building

►Warmte, koude, elektriciteit, water
►Mobiliteit
►Afval
►Luchtkwaliteit



Air quality & Health



NIEUWE BUSINESS MODELLEN



XaaS

►LaaS: Light as a Service
 Klant betaalt voor licht i.p.v. verlichting

►HaaS: Heat as a Service
 Energiewinst verdeeld tussen klant en dienstbedrijf

►EaaS: Elevator as a Service



►Product (verlichtingsarmatuur)
►Product met service (verlichtingsarmatuur met onderhoud)
►Product as a service (verkoop van licht)
►Service-Outcome model (verkoop van energiebesparing verlichting)
►Business-Outcome model (verkoop van impact op productiviteit)

CaaS



Smart Contracts

if isUsed(light) then {
sendCoins(client, provider, amount);

}
if luminosity < 700lm then {

sendCoins(provider, client, amount);
}



Sensoren voor onderhoud <> Onderhoud van sensoren

Vb. The Edge (Amsterdam): 
• 30 000 sensoren
• Moeten ook onderhouden (en 
gemonitord) worden



Big Data: wanneer data zichzelf overstijgt

fitbit monitoring aardbevingen



Final thoughts

►Impact Smart Homes
 Moordzaak in Arkansas, USA opgelost met smart meter
 Meer dan 500l water verbruikt tussen 1am en 3am
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Smart Home

►Sturing HVAC,  verlichting, alarm,..
►Automatisatie

 Zonwering, garagepoort, verlichting, …
►Monitoring

 Temperatuur, luchtvochtigheid, CO,…
 Verbruik (water, elektriciteit, mazout,…)
 Aanwezigheid, …
  Aanpassing aan gedrag, lekdetectie, afwijkingen, …

►Infotainment
 Muziek, video, Internet
 Aangepaste informatie (communicerende spiegel,…)

►Veiligheid
 Inbraak (detectie, waarschuwingen, visualisatie, ongesloten ramen/deuren, …)
 Rook, CO,..

Mogelijke toepassingen


