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PROBLEMEN IN JOUW GEBOUWBEHEER

68% van de utiliteitsgebouwen verwarmt 
tot de dag van vandaag nog overbodig. 
Ook die van jou. Dit komt vaak doordat 
er ‘s nachts en in het weekend wordt 

IS DIT REPRESENTATIEF VOOR JOUW PAND?

Het is niet mogelijk om op afstand aanpassingen te maken, 
waardoor je veel energie verspilt.

Je bedient niet al jouw panden op een universele en 
gebruiksvriedelijke manier.

Je hebt geen inzicht in je gas- en stroomverbruik, evenals de 
kwaliteit van jouw binnenklimaat.

Door een schommelend binnenklimaat heb je veel 
comfortklachten, maar ook een hoge energierekening en een 
grote CO2 voetafdruk.

gestookt, terwijl niemand aanwezig is.
Het is niet alleen minder duurzaam, maar 
met de stijgende gasprijzen zorgt het ook 
voor enorm hoge energiekosten.
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Herken jij je in deze problemen van jouw huidige systemen?
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TRADITIONEEL GEBOUWBEHEERSYSTEEM

Erg duurNiet gebruiksvriendelijk

Gebouwbeheersystemen kennen een hoge 
Total Cost of Ownership (TCO) door dure 
installaties en onderhoud en kostbare 
uitbreidingingen.  

Met decennia oude software haal jij niet 
het meeste uit jouw gebouw en installatie. 
Bovendien is het systeem vaak te 
ingewikkeld om zelf te bedienen.
 

Hoge eenmalige kosten voor hardware, installatie en implementatie.

Geen begrijpelijke data over het binnenklimaat en energieverbruik van jouw 
pand(en).

Regeltechnische wijzigingen, software updates, 
uitbreidingen en onderhoud zijn duur. 

Niet voorzien van de nieuwste software en technieken. Vergelijk jouw 
telefoon van nu maar eens met die van 10 jaar geleden.

“Een regelsysteem van Hero 
Balancer verdient zichzelf 
enorm snel terug. In 70% van de 
gevallen zelfs binnen 2 jaar.”  

- Ted Braakman, CEO & Founder Hero Balancer

Jouw huidige regelsysteem heeft:
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Door gebruiksvriendelijkheid en 
slimme sturing toe te voegen aan jouw 
installatie bespaar je gemiddeld 23% 
op jouw gasrekening.

Check je besparing eenvoudig in de 
app en benchmark met jouw andere 
panden.

- Michel Nijsen, Partner Manager

BESPAAR KOSTEN, TIJD EN MOEITE

ONZE OPLOSSING

Met het Hero Balancer 
gebouwbeheersysteem bedien je alle 
aspecten van jouw gebouwbeheer 
eenvoudig met een app. 
Waar je ook bent, met elk device.

HET REGELSYSTEEM VAN DE TOEKOMST

Een gebruiksvriendelijk en betaalbaar gebouwbeheersysteem.



5/9

JOUW VOORDELEN

Met begrijpelijke data en een uitgebreide 
kennisbank heb je inzicht én grip op jouw 
energieverbruik en jouw binnenklimaat.

Jouw Hero Cloud-GBS is zeer betaalbaar 
en levert vrijwel altijd geld op.

Zie hoeveel jij realtime bespaart in
percentages, euro’s en kilo CO2.
Inclusief rapportages en exports voor 
jouw management.

Pas altijd en overal zelf jouw instellingen 
aan, zoals gewenste temperaturen en 
vakanties. Zonder VPN, installateur en 
ouderwetse systemen.

Inzicht in jouw hele gebouw

Lage kosten

Eenvoudige bediening

Ontdek een wereld vol eenvoud met het cloud-based gebouwbeheer systeem 
van Hero Balancer
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BEHEER MET HERO
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Beheer al jouw panden via één 
universele app. Maak zelf eenvoudig 
aanpassingen aan:
       Weekschema’s voor verwarmen 
       &  ventileren
       Gewenste temperatuur
       Vakanties / uitzonderingen
       Overwerktimer

Ook jouw installateur heeft op 
afstand toegang tot jouw systeem. 
Zo voorkom je onnodige kosten voor 
kleine aanpassingen of problemen.
       Afstandsbeheer
       Meldingen/alerts
       Preventief onderhoud

Bekijk realtime en historische 
data van jouw pand. Ontvang 
meldingen bij overschrijdingen van 
grenswaardes.
       CO2
       Temperatuur
       Relatieve luchtvochtigheid
       Fijnstof

Grip

Beheer

Inzicht

Wij laten jou zien hoe jij ook 
gemiddeld 23% op je gasrekening 

kunt besparen.

PLAN NU EEN 
GRATIS DEMO

https://bit.ly/3H01Ue0
https://bit.ly/3H01Ue0
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WIE GINGEN JOU VOOR

Waarom heb je voor Hero Balancer gekozen?

Zou je Hero Balancer aanraden?

Wat vind je van het Hero Cloud-GBS?

‘’Na een aanbeveling vanuit de gemeente Alkmaar 
is de overweging gemaakt om het te doen. De 
resultaten logen er vervolgens niet om. Het systeem 
bespaart flink energie en dus ook kosten.’’ 
- Volvo Ton van Tuyk

‘’Ik vind het heel gebruiksvriendelijk. Het 
tijdprogramma is eenvoudig aan te passen op 
basis van de drukte in de haven. Zo kunnen we per 
seizoen de bedrijfstijden van de sanitair gebouwen 
eenvoudig aanpassen.” - Stadshaven Medemblik

‘’Ja, zeker. Klantvriendelijkheid vind ik erg belangrijk. 
Hero steekt daarmee ver bovenuit. De installateurs 
geven goede adviezen daar waar zij verbeteringen 
zien in het pand. Ook de software werkt goed. 
Kortom, Hero denkt altijd mee met de klant en geeft 
vaak meer dan gevraagd.’’ - Motion Church

57%

besparing 
per jaar

31%

besparing 
per jaar

€6704

Besparing 
per jaar

9.560 KG

jaarlijkse CO2 
reductie
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JOUW REGELOPLOSSING
Met deze producten maken wij van jouw pand een smart building. 

REGELKAST BASIS

De regelkast voor de 
middelgrote en kleine 
panden.

Uitgerust met Wago of 
EasyIO PLC’s
Ook geschikt voor 
ombouw installaties
Onbeperkt uitbreidbaar

REGELKAST XS

De regeloplossing voor de 
allerkleinste installaties.

Voor stand-alone ketels
Modulair tot 4 ketels
Uniek Hero product

HERO CONTROL UNIT

Universele bediening voor 
alle gebruikers van jouw 
panden. 

Diefstal proof bevestigd
Eenvoudig 
overwerktimer bedienen
1 login voor alle 
gebruikers

SENSOR (D)

Hoogwaardige 
binnenklimaat sensor met 
display.

Temperatuur, CO2, 
luchtvochtigheid
Inclusief stoplicht 
functie
Online monitoring via 
de Hero app

SENSOR

Hoogwaardige 
binnenklimaat sensor 
zonder display.

Temperatuur, CO2, 
luchtvochtigheid
Inclusief stoplicht 
functie
Online monitoring via 
de Hero app

DIGITALE 
RADIATOR KNOP

Creëer eenvoudig zelf 
nieuwe zones in jouw pand.

Zeer kosten efficiënt
Digitaal verstellen en 
begrenzen
Eenvoudig online 
bedienen



+31 088 3033 700

welkom@herobalancer.nl

Contact

Innovatief en gebruiksvriendelijk 
gebouwbeheersysteem.

Maximale energiebesparing zonder in te 
leveren op comfort.

Al jouw klimaatinstallaties altijd en overal op 
zak via de Hero app.

Plan jouw kosteloze 
technische opname


