
Download app på:

Dronninglund Efterskole

I Nordjylland ligger Dronninglund Efterskole, som har stort 
fokus på miljø og bæredygtighed, og er nu glade for at 
komme et skridt nærmere til at integrere FNs Verdensmål.

I efteråret 2020 fik efterskolen installeret vores intelligente 
EnergySystem, hvor der var fokus på optimering af varme, 
ventilation, overblik af data og forbrugsmønster og belys-
ning. 

Teknisk chef Ole Lauersen fik fuldt overblik og let styring af 
skolens installationer, hvor han især fremhævede en funkti-
on, som har gjort dagligdagen lettere. Det er funktionen, 
der styrer varmen når eleverne åbner vinduer og døre. Når 
et vindue åbnes slukker varmen nemlig. Dette gør at skolen 
kan spare mange penge, da dette ikke blev kontrolleret 
før. 

Skolens hal og klasseværelser fik monteret 
LED som belysning, hvilket har givet en 
væsentlig besparelse kombineret med 
bedre lys. Med energibesparelsen 
kan skolen betale for investerin-
gen ved at bruge vores 
attraktive finansierings-
løsning. som de fleste 
skoler vælger at 
gøre.

CleverHouse er et fleksibelt system, som gør det nemt at 
styre og overvåge alle de tekniske installationer i dine 
bygninger via app’en CleverHouse på din smartphone og 
tablet eller via computerversionen. 

CleverHouse gør dig ikke kun klogere på forbruget, men 
giver dig også et suverænt overblik, så du kan udnytte 

energi og ressourcer korrekt.

Gør din skole klar til den 
bæredytige omstilling ved at få 

installeret vores intelligent 
styringssystem EnergySystem.

EnergySystem er en multiinstallation af CleverHouse, som 
gør det nemt at sammenkoble flere CleverHouse installatio-
ner til én installation, hvilket vil sige, at alle skolens 
bygninger kan styres online fra kun én enhed.

 Når vinduer åbnes, slukkes varmen automatisk
 Kontrollér varmen på hele skolen fra én enhed
 Nem og enkel styring af alle bygninger i ferier og  
 weekender via skolens digitale kalender
 Forbrugsoverblik og -optimering mm.

Skab værdi ved at være 
med på den bæredytige 
dagsorden!

Bidrag positivt til 
samfundsmæssige 
udfordringer!

Få gavn af den
bæredygtige indsats!



Følg os på CVR-nr. 34087245 

SoftControl udvikler og leverer intelligente, tekniske installatio-
ner til både private og erhverv.

Med online styring og overvågning af alt lige fra energi, el, vand, varme, tempera-
tur, fugt, tyverialarmer, solceller, varmepumper til ventilation kan du spare på 
forbruget, men også opnå sikkerhed, komfort og overblik.

Hos SoftControl hjælper vi vores kunder til den bæredygtige omstilling ved at støtte 
op om følgende af FNs Verdensmål.

Vodskovvej 135, 9310 Vodskov

+45 70 25 78 50www.softcontrol.dk

salg@softcontrol.dk

Med energibesparelsen kan skolen betale for investeringen ved at 
bruge vores attraktive finansieringsløsning, hvor du bruger besparel-
sen til investeringen. Det vil sige, at de første år oprettes der en 
leasingaftale med evt. serviceaftale af installationen med en årlig 
ydelse, hvorefter vil skolen overtage ejerskabet evt. med en serviceaf-
tale. Den årlige besparelse over de første år kan derfor bruges på 
investeringen, som vil være betalt i løbet af 5-6 år. Det vil sige, at du 
har en nulløsning i leasingaftalens løbetid, for herefter og have bespa-
relsen. Skolen mindsker altså sit CO2-udslip samtidigt med at kunne 
spare op til 30% på sit energiforbrug.
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Uden EnergySystem skal der 18 ha bøgeskov til at optage den udledte 
mængde CO2 fra varmeforbruget. Med EnergySystem, er der kun brug for 

12,6 ha bøgeskov. 

*Samlet forbrugsomkostning med EnergySystem (eksempel)
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