
Poseu-vos en contacte amb el centre 
d‘atenció d‘EDI-Net
 
El correu electrònic    info@edi-net.eu

El web                 edi-net.eu

El tauler de control     dashboard.edi-net.eu

El Fòrum          discourse.edi-net.eu

EDI    Net

Els socis

Xarxa per a la innovació 
en l‘ús de dades
energètiques.

EDI    Net

EDI-Net col·labora per desenvolupar la capacitat de 
la seva organització per implementar de forma més 
eficaç polítiques energètiques sostenibles.

EDI-Net està analitzant sèries de dades, a intervals 
curts, de comptadors d’edificis públics, de fonts 
d’energia sostenible i de sistemes de gestió d’energia 
en edificis (BEMs), amb la intenció de reduir el con-
sum d’energia i estalviar diners.
  
EDI-Net pot col·laborar a la supervisió de la im-
plementació dels Plans d’Actuació Energètica o 
els plans de protecció del clima de la seva orga-
nització. També pot col·laborar amb l’elaboració de 
pressuposts de consums d’aigua i energia. 
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Xarxa per a la innovació en l‘ús de 
dades energètiques. 
Utilitzant sèries de dades de 
comptadors en intervals curts (nor-
malment, mitja hora), campanyes 
de comunicació i networking, per 
a incrementar la capacitació de les 
administracions públiques per a 
implementar polítiques energè-
tiques sostenibles als seus edificis.

EDI    Net



Faci visible el consum d‘energia als 
edificis públics

>> Utilitzant l‘anàlisi de dades d‘EDI-Net

>> Comparant entre edificis públics de la seva  
      organització

>>  Difonent coneixement, experiències i bo-

nes pràctiques mitjançant el Fòrum on-line 
d‘EDI-Net

>> Amb educació entre iguals

Les nostres proves pi lot són

General itat de Catalunya (Espanya)
Leicester (Regne Unit)
Nuremberg (Alemanya)

Posseeix la vostra organització 
dades dels consums d’aigua i
energia dels edificis públics en
períodes curts (per exemple,
mitja hora)?
 

Millori la gestió sostenible de
l’aigua i l’energia a la seva
organització unint-se a la
iniciativa EDI-Net.

Com a membre de la iniciativa EDI-
Net, la vostra organització pot

>>  Estalviar energia, aigua i diners utilitzant la 
informació dels comptadors

>>  Formar part de les activitats de comunicació i 

networking d‘EDI-Net

>>  Utilitzar la informació per implicar als ges-

tors financers i als usuaris dels edificis


