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TECHEM SMART SYSTEM.  
VEEL MEER DAN 
EEN BETROUWBAAR 
NETWERK. 

Informatieblad
Techem Smart System (TSS)

Een veilig netwerk voorkomt schattingen en dat wilt u te allen tijde voorkomen, toch?

Techem Cloud



Slimme meetapparatuur in woningen, ketelhuizen en bedrijfsruimtes uitlezen. Het valt allemaal samen met het 

Techem Smart System (TSS). Meetresultaten uit dit betrouwbare netwerk geven u dag nauwkeurig (online)inzicht 

en besparen daarmee op de portemonnee van uw bewoners. Want simpel gezegd: als je weet wat je verbruikt kun 

je pas gaan besparen (meten is weten). 

Wat is het

De eerste stap naar smart building. 
Uw meetsysteem compleet met het Techem Smart System

Techem Smart System
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(*Zodra u de kosten en de bewonersgegevens heeft ingezonden. ** Mits AVG dit toestaat.)

Snelle reactie op bewoners vragen
Doordat alle data paraat is kunnen wij en de 

beheerder bewoners snel helpen**.

3

Super snelle afrekening
Afrekeningen worden binnen 2 weken* na de 

omslagdatum opgesteld. 
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Veilig, draadloos en 
dagnauwkeurig, 7 voordelen:

2 Door het gebruik van TSS worden 

dagnauwkeurige standen beschikbaar. 

Dagnauwkeurige standen

Alle  OMS (open metering system) meters 

zijn uit te lezen met TSS. Denk hierbij aan: 

radiatormeters, energiemeters, gasmeters,

elektrameters, watermeter, rookmelders,

laadpalen, Co₂ meters.

Vreemde meters uitlezen
7

4
Transparante online inzage
Door TSS wordt energieverbruik en kosten 

transparant in dashboard voor beheerders en 

bewoners. Inzicht in verbruiken, afrekeningen, 

vergelijkingen en downloads etc. 

5 Permanente monitoring op 

onregelmatigheden, uitval en storingen.

24/7 Systeembewaking

99,9 % nauwkeurige afrekening
Geen schatting en een nauwkeurige afrekening 

door permanente systeem bewaking op

onregelmatigheden.
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Techem Smart System.  
Wat is het? 
 
Het TSS netwerk vormt de basis 

voor het ophalen van meetgegevens 

om ze via de Techem cloud geschikt 

te maken voor het opstellen van 

de afrekening energiekosten, 

online inzage en bewaking van het 

meetsysteem. Resultaat?

Een snelle en uiterst precieze 

energienota. 

 

Uw data is veilig 
 
Het TSS netwerk voldoet aan 

de laatste strenge normen voor 

databeveliging en heeft onze 

hoogste zorg dit te waarborgen.

Datablad TSS
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