
O-Nexus Integrated Energy Management module
(O-Nexus IEM module)

De O-Nexus IEM module is een geïntegreerd 
energiemanagement systeem (hardware + 
software) dat ervoor zorgt dat de energie-
voorziening in een woning optimaal wordt 
afgestemd op het verbruik en de gewenste 
energieprestaties. Het systeem is open en 
flexibel en kan worden ingesteld om te 
voldoen aan alle huidige en toekomstige 
prestatie normen (EPC, BENG, NOM, EPV, 
ZEN, SWK etc.).

O-Nexus IEM monitort alle meetpunten in 
een woning en slaat de data centraal op 
voor rapportages over de energieprestaties. 
Deze energieprestaties zijn inzichtelijk via 
cloud dashboards die zijn afgestemd op de 
informatiebehoefte van verschillende 
belanghebbenden (bewoners, garantiepartijen, 
vastgoedbeheerders). De rapportages kunnen 
worden geëxporteerd naar diverse formats,  
bijv. t.b.v. energieprestatievergoeding (EPV).



kWh meters, beveiliging, dataverwerking      
en communicatie in één kast die het 
volledige energiebeheer op zich neemt
Keuzevrijheid van apparatuur, werkt op  
alle M-bus water-, warmte / koude- en 
elektrameters (Kamstrup, Conteca, Elster, 
Danfoss, Honeywell, Landis+Gyr, etc.)
Laag eigen energieverbruik
Betrouwbare metingen door toepassing 
van MID gecertificeerde kWh-meters
Plug & Play installatie, volledig voorbedraad
Zorgt dat gebouwen (woning- en 
utiliteitsbouw) voldoen aan elke gewenste 
energieprestatienorm
Beveiligde dataontsluiting via de cloud
Klant specifieke verwerking van data naar 
informatie
Onafhankelijk, open platform, modulair uit 
te breiden, zonder lock-in
Veilig conform AVG/GDPR

Totale energieverbruik
Totale teruggeleverde energie
Totale hoeveelheid opgewekte energie 
zonnepanelen
Energieverbruik warmtepomp
Energieverbruik hulpenergie  
Energieverbruik bijverwarmingsspiraal  
Energie geleverd d.m.v. zonnecollector  
Energie geleverd voor ruimteverwarming  
Energie geleverd voor warm tapwater 
Afgenomen hoeveelheid warm tapwater
Temperatuur van geleverd warm tapwater 
Ruimte temperatuur woonkamer 
Ruimte temperatuur slaapkamer 1 
Ingestelde temperatuur slaapkamer 1
Ruimte temperatuur slaapkamer 2
Ingestelde temperatuur slaapkamer 2

Specificaties

Voordelen Meetpunten o.a.
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