
ViriCiti trotse leverancier van monitoringssysteem e-bussen
Schiphol

Gistermiddag vierde Schiphol de officiële realisatie en ingebruikneming van hun e-bus
project: 35 elektrische BYD bussen om reizigers van het vliegtuig naar de gate te
vervoeren. Het is één van de grootste e-bus vloten in Europa. ViriCiti is de trotse
leverancier van het benodigde monitoringssysteem - geïnstalleerd in alle 35 bussen -
om de voertuigdata op dagelijkse basis te monitoren en te analyseren. 

Real-time monitoring
Met de cloud-diensten van ViriCiti is de Schiphol Toren in staat om de real-time status van de
voertuigen te controleren en om belangrijke KPI's zoals batterijstatus, energieverbruik en rij-
efficiëntie te meten. Zo is het mogelijk een gedetailleerde planning te maken en de bussen zo
efficiënt mogelijk in te zetten met een optimaal gebruik van de batterij. Het systeem geeft
zodoende ook inzicht in het resterende bereik en zorgt ervoor dat er altijd voldoende energie is
om de geplande routes te rijden. Dit elimineert de bekende range anxiety van de chauffeur en
de Toren. 

http://viriciti.pr.co/images/188085


OVER VIRICITI

Viriciti, founded in 2012, offers cloud-based telematics services to improve electric vehicle operations. With the
services of ViriCiti, electric city buses and trucks run further, more reliable and at lower cost. Viriciti’s telematics
cloud services monitor and analyse the data from electric vehicles up to millisecond level, to ensure real-time
information on the use, condition and performance of the vehicle. This leads to better insights for all stakeholders;
operators, transport authorities, vehicle manufacturers and suppliers.

Besparingen
Het systeem geeft niet alleen inzicht in energieverbruik, het berekent ook de besparingen en
de duurzaamheid van de bussen. Na de test periode staat de totale kilometerstand van alle
bussen nu bijna op 338.000 kilometer met een gemiddelde energieconsumptie van 1.2
kWh/km. Dit levert een besparing van bijna 119.000 liter diesel op in vergelijking met reguliere
dieselbussen*. Dit houdt in dat, door elektrisch te rijden, Schiphol al zeker 312.000 kilo aan
CO2 emissies heeft bespaart.

ViriCiti en BYD
Het Schiphol project was het eerste grote project voor ViriCiti in samenwerking met BYD.
Naast Schiphol monitort ViriCiti ook verschillende andere elektrische vloten van BYD, zoals de
zes bussen op Schiermonnikoog en de 23 bussen van Stanford University in Californië.

*Berekening gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 35L/100km.
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