
‘ DataasaService’  
vervangt arbeidsintensieve  
kostbare inspecties

OBJECTIEF INZICHT REDUCEERT RISICO’S EN KOSTEN
Het benodigde onderhoudsbudget voor daken, gevels,  
kozijnen en andere gebouwdelen wordt tot nu toe vaak  
begroot op basis van periodieke conditiemetingen door  
inspecteurs. Een arbeidsintensief proces dat leidt tot sub
jectieve beoordelingen en risico’s op lekkages en gevolg
schades die tussentijds kunnen ontstaan. De IoTsensoren  
en realtime data van Inscio geven elke vastgoedbezitter  
en beheerder op elk gewenst moment een objectief inzicht 
in de conditie van alle daken en de gevolgen van verande
ringen in het dakgebruik. 

VERANDERINGEN IN DAKGEBRUIK 
Steeds meer daken worden ook gebruikt als verblijfsruimte 
(daktuinen), voor het opvangen en geleidelijk afvoeren  
van hemelwater (retentiedaken) of het installeren van  
zonnepanelen. Deze veranderingen gedurende de levens
duur kunnen tot lekkages leiden en het benodigde  
onderhoud beïnvloeden. Inscio maakt de gevolgen van  
elke verandering in het dakgebruik eenvoudig inzichtelijk, 
met sensoren die de belasting, beweging, temperatuur  
en vochtigheid in realtime registreren. Zonder dat er vooraf 
een grote investering nodig is levert Inscio de gewenste 
inzichten voor besluitvorming op basis van actuele en  
nauwkeurige data.

Vastgoedbezitters en beheerders hebben behoefte aan een objectief inzicht 

in de conditie van appartementen, woningen, kantoren en andere gebouwen. 

Inscio maakt dat voor alle daktypen mogelijk met realtime ‘DataasaService’, 

afkomstig van IoTsensoren in de isolatielaag. Zowel bij nieuwbouw,  

als renovatie en verduurzamingsprojecten. Dat maakt voorspellend preven 

tief onderhoud mogelijk, in plaats van reactief lekkages en gevolgschades  

herstellen. De Inscio oplossing voor slimme daken is ook toepasbaar in  

gevels, funderingen en kozijnen.

BESPAREN OP MEERJARENONDERHOUD MET SLIMME DAKEN
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BEWEZEN ‘DATA-AS-A-SERVICE’ VOOR ELK TYPE DAK 
De Insciooplossing voor het creëren van slimme daken is 
door Van Wylick uit al in tientallen Isomix isolerende daken 
toegepast. Dat is zo goed bevallen dat het bedrijf tevens 
dealer is geworden van de Inscio producten en diensten 
voor alle andere daken met een isolatielaag. Dus ook daken 
die zijn geïsoleerd met EPS en PIR. Door deze samenwerking 
krijgen zowel vastgoedbezitters en beheerders als dakdek
kers toegang tot de jarenlange ervaring van Van Wylick  
in de dakenbranche en de specialistische kennis van Inscio 
met het meten, analyseren en realtime inzichtelijk maken  
van vastgoedassets. ■

REMOTE CONDITIEMONITORING MET ‘DATA-AS-A-SERVICE’
VAN WYLICK ISOLERENDE DAKEN B.V. MAAKT MET DE INSCIOSENSOREN REMOTE CONDITIEMONITORING MOGELIJK, ALS ALTERNATIEF 
VOOR DE KOSTBARE EN PERSOONSAFHANKELIJKE INSPECTIES OP LOCATIE. “TOT VORIG JAAR INFORMEERDEN WIJ OPDRACHTGEVERS 
EN PARTNERS OP BASIS VAN ONZE PRAKTIJKERVARINGEN OVER HET TE VERWACHTEN DAKGEDRAG”, ZEGT LAURENS VAN WYLICK.  
“NU LEVEREN WIJ VOORTAAN OBJECTIEVE MEETDATA MET EEN INTERVAL VAN TIENTALLEN MINUTEN OF EEN UUR, DIE EXACT AANTOONT 
HOE EEN AANGELEGD DAK DROOGT EN ZICH GEDRAAGT BIJ WISSELENDE WEERSOMSTANDIGHEDEN. IN SAMENWERKING MET INSCIO 
VOEGEN WIJ ‘DATAASASERVICE’ TOE, ZONDER DAT ONZE KLANTEN HOEVEN TE INVESTEREN IN DE BENODIGDE SENSOREN.”
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“ Steeds meer daken worden  
ook gebruikt als verblijfsruimte,  
voor het opvangen en geleidelijk  
afvoeren van hemelwater of het  
installeren van zonnepanelen”

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl




