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IMD, Individuell mätning och 
debitering är rättvist, hållbart 
och ekonomiskt.
Att ge boende möjlighet att betala för sin egen vattenförbrukning och elanvändning 
är en självklar åtgärd för en fastighetsägare med långsiktiga hållbarhetsmål. 
Med individuell mätning och debitering får du som fastighetsägare kontroll på dina 
kostnader. Med en ROI-kalkyl kan du förutse besparingar och högre fastighetsvärden.

Fördelar med IMD:
• Det är ekonomiskt, hyresgästen styr över sina egna kostnader
• Det är rättvist, var och en betalar för sin förbrukning
• Det är miljösmart eftersom det minskar energianvändningen 

Bättre boendekomfort och 
minskade energikostnader 
med temperaturmätning.
Det finns många fördelar med temperaturmätning i varje lägenhet och visualisering i 
CURVES. Du får en effektivare ärendehantering då många frågor kan lösas direkt på 
telefon, det förenklar arbetet med injustering och styrning, och det blir lättare att 
identifiera brister i värme- och ventilationssystem. Förutom att driften effektiviseras 
får de boende en jämnare inomhustemperatur och bättre komfort.

Fördelar med temperatur- och fuktmätning i varje lägenhet: 
• Stöd för att skapa ett förbättrat inneklimat 
• Stöd vid injustering - hitta avvikande temperatur- och fuktvärden 
• Minskad energianvändning
• Effektivare ärendehantering för kundtjänst och bovärdar

Fördelar med styrning på innetemperatur: 
• Automatisk justering av framledningstemperatur 
• Ökad energibesparing 
• Ökad boendekomfort

5



4

År 2009 bestämde vi oss för att bli störst på marknaden för verktyg och 
installationer av mätning i bostadsfastigheter. Både vi och vårt erbjudande 
var relativt okända på marknaden. Genom målmedvetet arbete och om-
världens växande intresse för trådlös mätning och effektivare fastighetsdrift 
är EcoGuard idag en välkänd aktör. 

Vi är marknadsledare och har därmed uppnått de mål vi satte upp för 9 år sedan.  
Men vi nöjer oss naturligtvis inte med det. Digitaliseringen av det nordiska 
fastighetsbeståndet pågår för fullt. Efterfrågan på nya typer av tjänster och 
produkter har aldrig varit större. 

Relationen med våra kunder slutar inte när vi sålt våra produkter och installerat 
dem.  Det är bara början. Med CURVES och utvecklad service och support 
fördjupar vi våra partnerskap och hjälper våra kunder att digitalisera mätningen 
av energi- och resursanvändning i fastigheter i hela Norden. 

Vi har satt upp ett tydligt mål för oss själva: år 2022 ska vi ha kopplat upp en miljon 
mätpunkter! Det är ingen omöjlig uppgift för oss. Vi är ett starkt team med stark 
vilja, ett attraktivt erbjudande på en växande marknad och alla möjligheter att 
uppnå våra mål!

1.000.000
mätpunkter
2022.

SPECIALISTER SOM SER HELHETEN
Vi levererar helhetslösningar som fokuserar på 
mätteknik, installation och insamling av mätdata – 
byggstenarna för att digitalisera energieffektivise-
ringen av fastigheter. Med vårt tydliga erbjudande 
är det enkelt för våra kunder att förstå vad vi gör 
och vilken nytta de kan ha av vår kunskap, våra 
produkter och tjänster. Vårt helhetserbjudande 
innebär att vi levererar trådlösa system och system 
med trådad kommunikation med lika hög service- 
och kunskapsnivå. Det spelar ingen roll, det ska 
alltid vara enklast att välja EcoGuard.

R&D – VI SATSAR PÅ EGEN UTVECKLING
EcoGuard är innovationsdrivet på riktigt. Vi åter-
investerar en mycket hög andel av våra resurser. 
Genom att ständigt utveckla nya produkter möter 
vi, och överträffar våra kunders förväntningar. 
Det är så vi håller intresset levande för vårt erbju-
dande och skapar nya affärer med befintliga och 
nya kunder.

ÖPPENHET
Våra kunder ska enkelt kunna välja vilken typ av 
leverans och relation de vill ha med oss. En hel-
hetslösning med enbart EcoGuards produkter och 
tjänster, eller en kombination med andra fabrikat. 
– Det spelar ingen roll, det ska alltid vara enklast 
att välja EcoGuard. 

UNIK DESIGN 
Redan idag är en del av våra produkter uppskat-
tade för sin rena och funktionella formgivning. En 
styrka som vi ska använda oss mer av i framtiden.  
Genom väldesignade produkter och genomtänkta, 
grundligt utformade digitala användargränssnitt 
särskiljer vi oss i en bransch där design tidigare inte 
räknats som relevant.

Viktigt för oss.
MÄTBART OCH ANVÄNDBART 
Att få fram bra mätdata är en sak. Att visa kunden 
hur datan ska användas, och vilka möjligheter det 
ger är en annan. Vi är experter på båda. Vi har 
kunskapen och verktygen för insamling av mät- 
data, men också kunskapen om hur man använder 
den för att bli en effektiv fastighetsägare.

STÄNDIG INNOVATION 
Det är våra produkter som skapar uppmärksamhet 
bland våra kunder. Innovationen är helt nödvändig 
för att vi ska fortsätta växa. Men den sker inte bara 
när vi utvecklar produkter, utan även när vi utveck-
lar vårt serviceerbjudande, alla områden är öppna 
för innovation och möjligheter att överraska våra 
kunder med lösningar som överträffar deras 
förväntningar. 

ANVÄNDAREN KOMMER FÖRST
Våra tjänster är enkla att använda och gör nytta. 
Målet är att alla som är med i processen för att göra 
fastigheter mer miljöeffektiva och öka boende- 
komforten, ska kunna få den information de 
behöver från våra system. 

HANDLINGSKRAFT
Vår ambition är att alltid erbjuda de enklaste och 
mest effektiva lösningarna. Det har gjort oss till 
marknadsledare. Att bli ännu bättre på service, 
fortsätta leverera fantastiska produkter, expandera 
utanför Sverige och göra CURVES till det självklara 
kunskapsverktyget, är de områden där vi nu visar 
vår handlingskraft.
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Vi är en helhets-
leverantör inom 
IMD och mätning.
Att få fram bra mätdata är en sak. Att visa kunden hur datan ska användas, och 
vilka möjligheter det ger är en annan. Vi är experter på båda. Vi har kunskapen 
och verktygen för insamling av information, men också kunskapen om hur man 
använder den för att bli en effektiv fastighetsägare. 

Vi levererar helhetslösningar som fokuserar på mätteknik, installation och in-
samling av mätdata – byggstenarna för att digitalisera energieffektiviseringen av 
fastigheter. Med vårt koncentrerade erbjudande är det enkelt för våra kunder att 
förstå vad vi gör och vilken nytta de kan ha av vår kunskap, våra produkter och 
tjänster. Vårt helheterbjudande innebär att vi
levererar både trådlösa och trådbaserade 
lösningar med lika hög service- 
och kunskapsnivå.

Våra kunder.

Kommunala fastighetsbolag
Vi har många kommunala fastighetsbolag som kunder. Ofta har dessa bolag högt 
uppsatta miljömål och ser mätning och digitalisering som en självklarhet för att bli 
mer energieffektiva. Samtidigt är lönsamhet en viktig parameter vid investeringar i 
de kommunalägda fastigheterna. 

Privata fastighetsbolag
Fler och fler privata fastighetsbolag upptäcker våra produkter och tjänster, de ser vilken 
skillnad det kan göra för driftkostnader och kundnöjdhet. Digitalisering och uppkoppling 
av fastigheter förbättrar produktiviteten och höjer fastighetens värde hos dessa kunder. 

Offentlig sektor
Det finns stora pengar att spara på energieffektivare skolor och förskolor. Framtidens 
skola är uppkopplad med sensorer, som med smart styrning anpassar värme, ventilation 
och belysning beroende på aktivitet och tid på dygnet.

Energikonsulter
EcoGuard samarbetar med flera energikonsulter och blir ofta inskrivna som förstahand-
val när mätning ska installeras i nyproduktion och ROT. Våra öppna system och att vi tar 
ansvar från leverans till driftsättning ses som en fördel.

Fastighetsautomation
Våra trådlösa produkter är både kostnadseffektiva och håller hög kvalité. För företag 
inom fastighetsautomation är det en självklarhet att få stabila mätvärden för att kunna 
styra sina kunders fastigheter på ett effektivt sätt och minska deras energikostnader. 
Vi levererar våra produkter till ett flertal bolag inom fastighetsautomation i Sverige. 
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Så gör vi.
Inget mätinstallationsuppdrag är det andra likt, varför vi har väl utarbetade processer 

för att hålla hög kvalité i alla typer av projekt. Vår gedigna teknikkunskap i kombination 

med mångårig erfarenhet av individuell mätning gör att du som kund kan känna en stor 

trygghet då du anlitar oss. Här berättar vi om hur vi arbetar för att få nöjda kunder.

1. TEKNISK ANALYS 
OCH KALKYL

2. PROJEKTSTART

1. ANALYS OCH KALKYL
Säljare och projektledare tar 
fram en teknisk analys och
ekonomisk kalkyl. Efter god-
kännande av offert från 
kunden upprättas ett projekt.

3. INSTALLATION & 
DRIFTSÄTTNING

4. DATABAS

2. PROJEKTSTART
Efter kontraktskrivelse mellan dig 
och EcoGuard sker överlämning från 
säljare till en av våra projektledare. 
Vi går igenom offerter, kalkyler och 
andra förutsättningar. Projekt-
ledaren läser in sig på alla delar i 
projektet och tar sedan kontakt 
med dig för att vid behov träffas 
för ett uppstartsmöte. På mötet 
beslutar vi om tidplaner, resurser 
och andra praktiska detaljer som är 
avgörande för en lyckad installation 
och väl genomfört projekt.

3. INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING
Våra projektledare har nära dialog med dig 
under hela installationsfasen och tillsammans 
ser vi till så att våra montörer får tillträde till 
lägenheter och lokaler på ett smidigt sätt. 
Beroende på installationens omfattning 
genomförs funktionskontroller löpande 

under installationsfasen.

4. DATABAS
Om du är ny kund skapas en databas i 
CURVES CLOUD. Med hjälp av monterings-
rapporter från installationen kan vi löpande 
registrera alla givare och mätare i databasen.

7. DOKUMENTATION 
OCH ÖVERLÄMNING

8. SUPPORT & SERVICE

6. DEBITERING
Om du valt att använda vår debiteringstjänst 
har våra utvecklare i detta läge tagit fram 
filformat som nu kan testköras med ditt 
ekonomisystem.

8. SUPPORT OCH SERVICE
När du tecknar ett mättjänsteavtal ingår tjänsten 
CURVES CLOUD med full tillgång till din mätdata, 
telefonsupport, övervakning av mätlagringstjänster, 
kommunikationshantering, funktionsansvar för din 
databas och bakomliggande IT-system. 
Du kan också teckna vårt serviceavtal så tar vi ansvar 
för eventuella byten av mätare eller sensorer.    

7. DOKUMENTATION OCH ÖVERLÄMNING
Vid alla våra installationer levererar vi en projekt-
dokumentation/egenkontroll som beskriver din 
installation. EcoGuards projektledare knyter ihop 
eventuella lösa trådar och säkerställer att du som 
kund är nöjd. 

5. FUNKTIONSTEST
Vi genomför alltid en grundlig analys av mottagnings-
förhållanden och funktion för installerade anläggningar. 
När hela installationen och projektet är slutförd redo-
visar vi mottagningsresultat från alla givare och mätare 
till dig som kund.

5. FUNKTIONSTEST

6. DEBITERING

PROJEKTERING REALISERING UPPFÖLJNING
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Våra tjänster.
Teknisk analys och Ekonomisk kalkyl
Våra säljare och tekniska projektledare har stor kunskap om olika tekniker inom mätning 
och kan anpassa tekniken utifrån de förutsättningar som finns i huset. Med rätt analys 
och kalkyl får du en kostnadseffektiv investering.

Projekt
Vår erfarenhet av projektledning och installation sträcker sig från det lilla formatet till 
att vara med och driva stora installationer där flera tusen lägenheter kan ingå. 
Våra projektledare och installatörer är duktiga administratörer, goda lyssnare, tekniskt 
kompetenta och har samtidigt förmågan att hålla tidsplaner.
Under EcoGuards driftsättning kontrollerar vi omsorgsfullt alla aspekter av din mät-
installation för att försäkra oss om att den är klar för drift, och att mätvärden samlas 
in rätt. Våra specialister har lång erfarenhet av mätsystem och överlämnar alltid en 
anläggning med hög kvalitet.

Mätinsamling och Visualisering
När du tecknar ett mättjänstavtal ingår tjänsten CURVES CLOUD med visualisering. 
Support med övervakning av mätlagringstjänster, kommunikationshantering, funktions-
ansvar för din databas och bakomliggande IT-system. Med CURVES ingår alltid fritt antal 
användare till de tjänster ni har beställt.

Drift och Debitering
Med vår tjänst Drift sköter vi om och ansvarar så att kvalitetssäkrade debiteringsfiler 
tas fram varje månad eller kvartal för export till ert ekonomisystem.

Support och Service
EcoGuard erbjuder serviceavtal som innebär att vi tar ansvar för en fullgod drift. 
Vi övervakar din anläggning och byter mätare eller sensorer som slutat fungera. 
Vi har egna kvalificerade servicetekniker och samarbetar med Assemblin, en 
rikstäckande service- och installationspartner.

Utbildning
CURVES är inte svårt att förstå eller använda, det är i princip självlärande med 
pedagogiskt stöd. För dig som vill få en fördjupning i systemets alla funktioner 
utför vi utbildningar hos dig eller i våra egna lokaler, vi har utbildningar för olika 
användargrupper som kundtjänst, ekonomiavdelning och drift- och energipersonal.
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EcoGuard CURVES är den öppna, digitala plattformen för att enkelt digitalisera 
energidelen av fastighetsdriften i alla typer av bostads- och fastighetsbestånd. 

Vårt utvecklingsteam tar ständigt fram nya tjänster som gör CURVES oumbärligt 
för den dagliga driften, affärsutveckling och enkel administration. 

Allt eftersom din organisations fastighetsdrift digitaliseras och IoT blir en realitet, 
anpassar du enkelt CURVES genom att lägga till eller ta bort tjänster. Så lite krångel 
och så mycket nytta som möjligt helt enkelt.

Anpassat för din organisation 
Energi- och driftansvariga, bovärdar, ekonomi, hållbarhetsansvarig, beslutsfattare 
och ledning har alla nytta av den information som går att få fram ur CURVES. Som 
administratör får du en bra överblick över användarnas behörigheter och ser enkelt 
till att alla får tillgång till den information och de funktioner de behöver. 

Ett molnbaserat 
system för IMD, 
energiuppföljning 
och analys. 

INDOOR CLIMATE 
CURVES är optimerat för presentation och analys av 
fastighetens temperaturer på ett överskådligt sätt. Det 
finns stora möjligheter att använda CURVES vid beslut 
om åtgärder för energieffektivisering. 

• Visualisering i kurvor, bilder, tabeller och 3D
• Import av bilder som t.ex på fastighet, planritningar 

eller kartor 
• Export av medeltemperatur till styrsystem och 

SCADA

CONSUMPTION & BILLING
CURVES omvandlar förbruknings- och användnings-
data till korrekt debiteringsunderlag för fakturering. 

• Visualisering i grafer och tabeller
• Visning per timme, dygn, månad och år
• Stöd för debitering och av fasta och rörliga  

avgifter, olika media, effekttoppar 
• Stöd för export av debiteringsunderlag till de 

flesta av marknadens ekonomisystem
• Webblogin för boende

ENERGY 
Vi hanterar mätinsamling av fastighetmätning och 
export till energiuppföljningssystem. I CURVES 
presenteras mätvärden på fastighetsnivå.

BUSINESS INTELLIGENCE
I CURVES kan du med nyckeltal få fram information 
om energibesparingspotential. Vi har gjort det enkelt 
och smidigt att snabbt få fram beslutsunderlag och 
presentationer som alla förstår och som inte kräver 
att man är insatt i den dagliga driften av fastigheten.  

• Pedagogisk visualisering inför strategiska beslut  
• Visualisering på besparing per byggnad
• Kartvisning

INDOOR CLIMATE

CONSUMPTION & BILLING

EXPORT

ECOGUARD WIRELESS

M-BUS, WIRELESS M-BUS

NÄTBOLAGSDATA
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Frågor och svar

Är CURVES framtidssäkrad?
CURVES är en öppen, fabrikatoberoende, molnbaserad plattform som ständigt uppgraderas 
och anpassas till rådande standarder, protokoll och format. Din mätdata som importeras till 
CURVES kvalitetssäkras och lagras under mycket trygga förhållanden.

Kan jag koppla upp IMD-system från andra leverantörer? 
CURVES har stöd för de flesta system på marknaden idag. För de kunder som har 
egenutvecklade system, utvecklar vi integrationer om det är möjligt.

Lönar det sig att samla, analysera och agera på mätdata?
I takt med att fler och fler funktioner inom din fastighetsdrift digitaliseras, blir intjänings-
potentialen naturligtvis större. Ökad boendekomfort, minskad energianvändning, drifts-
kostnad och effektivare individuell debitering är några exempel. Med tjänsten CURVES 
Business Intelligence kan du själv se hur stora besparingar du kan göra på dina byggnader. 

Vem utvecklar CURVES?
CURVES utvecklas av EcoGuard, Sveriges ledande företag inom mätteknik, installation och 
insamling av mätdata. Vi är helt specialiserade på tjänster och produkter för energimätning 
i fastigheter. 

Hur säkert är CURVES? 
Informationen lagras på speglade lagringsservrar på två geografiskt åtskilda platser i 
Sverige med 99,8% garanterad tillgänglighet. Dessutom  kontrolleras och kvalitetssäkras 
varje mätvärde som kommer in till systemet och förses med en kvalitetsstämpel. Kvalitets-
stämpeln sätts utifrån kriterier som avvikelse mot föregående mätvärde och rimlighets-
värden och klassas i tre kvalitetsnivåer.

Vad kostar det? 
Avgifterna för CURVES består av en abonnemangsmodell med en bastjänst och olika 
tilläggstjänster beroende på dina behov. Du abonnerar och betalar bara för de tjänster du 
använder.

Vad ingår när man är kund hos CURVES?
När du tecknar ett mättjänstavtal ingår tjänsten CURVES CLOUD med tillgång till din 
mätdata. Avgiftsfri tillgång till vår telefonsupport, övervakning av mätlagringstjänster, 
kommunikationshantering, funktionsansvar för din databas och bakomliggande IT-system. 
Med EcoGuard kan du även teckna ett utvidgat serviceavtal. 

Kan jag använda CURVES  i mitt hållbarhetsarbete?
Den information och de insikter som CURVES bidrar med är användbara för mängder 
av mätbara hållbarhetsmål för din organisation.

Kan jag samla in mätdata från mina nätbolag? 
Ja, vi använder agenter för att samla in mätdata från nätbolag. Mätvärden presenteras i 
CURVES och kan exporteras till andra system för t.ex energiuppföljning.

Vilken typ av data kan jag samla in? 
I CURVES kan du samla in data från temperaturer, elanvändning, energianvändning, vatten-
förbrukning, fukt, kyla, övervakning av icke-kritiska larm m.m. Nya funktioner utvecklas och 
tillkommer varje år.



Trådlöst eller 
tråddraget?

TRÅDLÖS MÄTNING
För att få bästa ekonomi används trådlös mätning i befintliga fastigheter. 
Med vår egen mätinsamlingsenhet Air Receiver, kan du samla in mätvärden 
från mätare som kommunicerar via Wireless M-Bus och vår egen radioteknologi 
EcoGuard Wireless. Även vid eftermontage och ROT-projekt är trådlös mätning 
det bästa alternativet.
 
TRÅDAD MÄTNING
Tråddragen mätning används normalt inom nyproduktion och definieras oftast i
projekteringsstadiet. Installation av tråddragen mätning sker med kanalisation till
varje lägenhet och där kommunikation av mätvärden sker via M-Bus och med IP
och internet. EcoGuard ansvarar vid den här typen av projekt för driftsättning
och egenkontroll av alla installerade mätningar. Vi kan även koppla samman tråd 
i mediaskåp.

NYA RADIOTEKNIKER OCH RÄCKVIDD
NB-IoT och LoRa är nya radiotekniker för trådlös kommunikation. På EcoGuard 
följer vi marknads- och teknikutvecklingen nära för att ligga i teknikens framkant. 
Dessa tekniker har börjat levereras för fastighetsmätning vid främst dygns-
avläsning. Än så länge ser vi inte att de passar in för lägenhetsmätning, men vi 
följer detta nära och vi kommer att ta fram stöd i CURVES och på produktsidan 
när tekniken är mogen.

I varje projekt dimensionerar vi infrastruktur för radio för bästa ekonomi, funktion 
och driftsäkerhet. Med Air Receiver maximerar vi räckvidden vilket minskar 
behovet av mottagare. 

NBIoT

EcoGuard
Wireless
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Trådlös kommunikation
I befintliga fastigheter rekommenderar vi alltid att installera trådlös mätning för bästa 
ekonomi och flexibilitet. Mätare och sensorer för EcoGuard Wireless eller Wireless M-Bus 
installeras i lägenheter och lokaler och samlas in med mottagningsenheten Air Receiver. 
Mätdata levereras med GPRS alternativt IP och internet till CURVES.

Tråddragen kommunikation
Trådbundet M-Bus-system lämpar sig särskilt bra i nyproduktion och för moderna flerbostads-
hus på grund av fastighetens byggnadskonstruktion. För att kunna läsa av mätare via ett tråd-
bundet M-Bus-nätverk har varje mätare och sensor stöd för trådad M-Bus-kommunikation. 
M-Bus-slingan läses av med en M-Bus Master och kommunikationsservern Navigator som i sin 
tur skickar mätdata till CURVES.

1

1. Trådlösa mätare för t.ex temperatur, vatten, fukt, energi och el
2. Air Receiver, insamlingsenhet i trapphus
3. Uppkoppling till CURVES CLOUD (3) via GPRS eller Ethernet
4. Navigator - För export av medeltemp till DUC via t.ex Modbus 
över IP/Ethernet eller RS485

1. Kabelanslutna mätare för t.ex temperatur, vatten, fukt, energi och el
2. M-Bus Master
3. Navigator - För export av medeltemp till DUC via t.ex Modbus 
över IP/Ethernet eller RS485
4. Uppkoppling till CURVES CLOUD (4) via Internet

2

4

DUC

DUC

IMD

IMD

3
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EcoGuard erbjuder egenutvecklade sensorer för att mäta temperatur, luftfuktighet och 
övervakning av elektrisk apparatur. Vi har sensorer för kommunikation med EcoGuard 
Wireless, trådlös M-Bus och trådbunden M-Bus.

Mätning av temperatur- och luftfuktighet i varje lägenhet hjälper dig att få bättre 
kunskap om fastigheten. Ärendehantering blir effektivare och du kan säkerställa att 
varje lägenhet har ett bra inomhusklimat,

Sensorer.

Utetemperatur, OS1001

Kommunikation    EcoGuard Wireless

Mätintervall    15 minuter

Sändintervall    60 minuter

Matningsspänning   Batteri, beräknad livslängd 20 år

22

Temperatur, TS1001 
Sensorn är testad och certifierad hos SP (RISE). 

SP skriver i sitt protokoll; ”EcoGuards temperatursensorer har en 

onoggrannhet på ±0,15 °C. Ett resultat i absolut toppklass.”

Kommunikation    EcoGuard Wireless

Mätintervall    15 minuter

Sändintervall    60 minuter

Matningsspänning    Batteri, beräknad livslängd 20 år

Temperatur- och luftfuktighet, THS1001 

Kommunikation    EcoGuard Wireless

Mätintervall    15 minuter

Sändintervall    60 minuter

Matningsspänning    Batteri, beräknad livslängd 20 år

EcoGuard Wireless Sensorer
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Rör- och ventilation, RT100X 
Temperaturmätning av VVC, radiatorkretsar, ventilation.

Kommunikation    EcoGuard Wireless

Mätintervall    15 minuter

Sändintervall    60 minuter

Matningsspänning   Batteri, beräknad livslängd 20 år

Kabellängder    40, 150, 300 cm

StatusSensor, SS1001 
Sensorn kan kopplas till alla detektorer med reläutgång. De kan rapportera 

in status för fläktar, tekniska larm, tryck, kontaktorer för takvärmare, närvaro-

givare och mycket mer. Sensorn för statuslarm är avsedd för icke-kritiska larm. 

Kommunikation    EcoGuard Wireless

Max registreringsbara omslag  3600 omslag/tim

Sändintervall    Momentan, 60 minuter

Anslutning    Trådlös

Matningsspänning   Batteri, beräknad livslängd 20 år

Temperatur- och luftfuktighet, THS2001

Kommunikation    Trådansluten M-Bus

Mätintervall    60 sekunder

Sändintervall    Konfigurerbart

Matningsspänning   Från M-Bus   

 

Temperatur, TS3001

Kommunikation    Wireless M-Bus

Mätintervall    60 sekunder

Sändintervall    Konfigurerbart

Matningsspänning   Batteri, beräknad livslängd 12 år

M-Bus Sensorer

Har du behov av annan mätning?
Kontakta oss. Vi utvecklar vårt sortiment och lägger till nya funktioner.

PRODUKTER



Vi har ett komplett sortiment av mätare både för lägenhetsmätning och 
fastighetsmätning. Samtliga mätare finns för kommunikation med EcoGuard 
Wireless, Wireless M-Bus eller trådad M-Bus.

Olika typer av mätare
Vatten- och energimätare kan beställas i olika utförande och storlekar, med 
vinghjul eller ultraljud. Vinghjulsmätare är en enklare typ av mätare med mindre 
noggrannhet vid låga flöden och ultraljudsmätare är bättre på att känna av mycket 
små flöden. Ultraljudsmätaren har inte mekaniska delar, vilket gör den mindre 
känslig för kalkavlagringar och partiklar i vattnet, det ger mätaren en längre livs-
längd. Ultraljudsmätaren kan också monteras i valfri position vilket kan underlätta 
vid installation.

Vattenmätning
I lägenheter installeras mindre mätare med Q3= 1,6 m3/h 
eller Q3 = 2,5 m3/h. Vinghjulsmätare är det normala valet av mätteknik, 
men ultraljud kan vara ett alternativ. 

Vid fastighetsmätning och på VVC rekommenderas ultraljudsmätare. 
Mätare levereras med storlekar från Q3= 2,5 m3/h till Q3= 25 m3/h.

Elmätning
Vi erbjuder elmätare för lägenhetsmätning och fastighetsmätning med 
vägg- eller DIN-montage, 1-fas, 3-fas eller trafomätare. 

Energimätning
Vi erbjuder värmemätare/kylamätare för både lägenhetsmätning och fastighets-
mätning. Mättekniken är ultraljud vilket ger god funktionalitet och mätnoggrannhet. 
Storlek på mätare finns från Qp = 0,6 m3/h till Qp = 15 m3/h. 

Mätare.
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Vattenmätare

Mätning   Kall- och varmvatten

Kommunikation   EcoGuard Wireless, Wireless M-Bus

Matningsspänning Batteri, beräknad livslängd 10-20 år beroende på kommunikation

Elmätare

Mätning   El. 1-fas, 3-fas och trafo

Kommunikation  EcoGuard Wireless, Wireless M-Bus  

Matningsspänning Batteri, beräknad livslängd 10-20 år beroende på kommunikation

Vattenmätare

Mätning   Kall- och varmvatten

Kommunikation  M-Bus

Matningsspänning Från M-Bus 

Elmätare

Mätning   El. 1-fas, 3-fas och trafo

Kommunikation  M-Bus

Matningsspänning Från M-Bus 

Energimätare

Mätning   Värme, kyla   

Kommunikation  M-Bus

Matningsspänning Från M-Bus 
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Energimätare

Mätning   Värme, kyla

Kommunikation  EcoGuard Wireless, Wireless M-Bus

Matningsspänning Batteri, beräknad livslängd 10-20 år beroende på kommunikation 

 

Trådanslutna mätare

Trådlösa mätare

PRODUKTER



Navigator - kommunikationsserver 
Navigator [tidigare EcoCom] är en driftsäker kommunikationsserver framtagen
och helt optimerad för att kommunicera mätvärden till och från CURVES CLOUD 
och till DUC.

Navigator samlar in mätvärden från trådbundna M-Bus mätare och sensorer
via en M-Bus Master och skickar värden till CURVES CLOUD. Vid trådlös mätning 
samlar Navigatorn in mätvärden lokalt i huset via IP från EcoGuard Air Receiver.

Fabrikatsoberoende M-Bus mätinsamling
Oavsett teknik och fabrikat på M-Bus system hanteras mätinsamling. 
Mätinsamlingen sker i önskat intervall men normalt en gång per timme eller dygn. 
EcoGuard Navigator kan hantera ett stort antal M-Bus enheter i dina mätslingor 
och ger en säker och stabil mätinsamling.

Integration mot DUC
I CURVES CLOUD eller i Navigator beräknas robusta min-, max- och medel-
värden som kan användas för att styra fastigheten. Med ett lättanvänt gränssnitt 
skapas integrationer mot DUC som kopplas upp via Modbus.

Infrastruktur.

OPTIMERAD
STABIL

MÅNGSIDIG
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Air Receiver - radiomottagare
Avsedd för insamling av mätdata från trådlösa mätare och sensorer. 
EcoGuard Air Receiver är en radiomottagare med mycket god räckvidd 
och som samlar in och skickar mätdata via GPRS(GSM) eller Ethernet.

EcoGuard Air Receiver har två antenner för optimal räckvidd. Det innebär 
att det behövs färre insamlingsenheter i fastigheten och att du sparar pengar 
på både infrastruktur och driftskostnader. Diskret och snygg design gör att 
EcoGuard Air Receiver passar bra vid alla montageplatser. Den är dessutom 
mycket enkel att montera. 

Maximal flexibilitet
Vår radiomottagare kan användas för trådlös mätinsamling av EcoGuard 
Wireless och Wireless M-Bus samtidigt. Det finns även en modell som 
enbart hanterar Wireless M-Bus.

EKONOMI
FUNKTION

DESIGN
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Trådlöst via GPRS

• Sensorer (1) kommunicerar trådlöst till Air Receiver (2)  
[Centralenhet]

• Air Receiver kommunicerar via GPRS till CURVES CLOUD (3) 
(för datalagring och visualisering)

• Navigator (4) hämtar mätvärden (typ min, max och medel)  
via internet

• DUC (5) hämtar Modbusvärden hos Navigator (4) (typ min,  
max och medel) via RS 485 eller TCP

• DUC (5) använder tempvärden i regleringen samt skickar  
tempvärden till styrportal

Via nätverk

• Sensorer (1) kommunicerar trådlöst till Air Receiver (2)
• Air Receiver kommunicerar via nätverk till Navigator (4)
• Navigator kommunicerar via internet till CURVES CLOUD (3)  

(för datalagring och visualisering)
• DUC (5) hämtar Modbusvärden hos Navigator (4) (typ min,  

max och medel) via RS 485 eller TCP
• DUC (5) använder tempvärden i regleringen samt skickar  

upp tempvärden till styrportal

2 3

45

2 3

45

1

1

Funktionsbeskrivning

Styrning på innetemperatur.
Vi rekommenderar att installera temperatursensorer i varje lägenhet och lokal för att få 
full kontroll på fastighetens inneklimat. Med alla temperaturer skapas ett robust min-, 
max- och medelvärde som levereras till fastighetens styrsystem/DUC/Scada.
EcoGuards funktion för styrning på innetemperatur har stöd för de flesta på marknaden 
förekommande DUC-fabrikat.

Fördelar med styrning på innetemperatur:

• Automatisk justering av framledningstemperatur
• Ökad energibesparing
• Ökad boendekomfort med jämnare temperatur

DUC

DUC

Koppling till DUC via Navigator och CURVES

GPRS

Ethernet

In
te

rn
e

t
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Trådlöst via GPRS

• Sensorer (1) kommunicerar trådlöst till Air Receiver (2)
• Air Receiver kommunicerar via GPRS till CURVES CLOUD (3)  

(för datalagring och visualisering)
• Styrportal (4) hämtar mätvärden i CURVES CLOUD (typ min,  

max och medel) via webservices/integration (4).
• DUC (5) hämtar tempvärden i styrportal och använder  

tempvärden i regleringen

Via nätverk

• Sensorer (1) kommunicerar trådlöst till Air Receiver (2)
• Air Receiver (2) kommunicerar via internet till CURVES 

CLOUD (3) (för datalagring och visualisering).
• Styrportal (4) hämtar mätvärden i CURVES CLOUD (typ min,  

max och medel) via webservices/integration
• DUC (5) hämtar tempvärden i styrportal och använder  

tempvärden i regleringen

2 3

4

5

1

2 3
1

4

5

DUC

DUC

Lokalt i fastigheten via nätverk

• Sensorer (1) kommunicerar trådlöst till Air Receiver (2)
• Air Receiver kommunicerar via nätverk till Navigator (3)
• DUC (4) hämtar Modbusvärden hos Navigator (3) (typ min, max 

och medel) via RS 484 eller TCP
• DUC (4) använder tempvärden i regleringen samt skickar  

tempvärden till styrportal

2

34

1

DUC

Koppling till DUC lokalt i fastigheten via Navigator

Koppling till DUC via CURVES och Webservices

GPRS

Ethernet

Internet
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EWL = EcoGuard Wireless WL M-Bus = Wireless M-Bus M-Bus = Trådad M-Bus

SORTIMENT

SENSORER   Kommunikation   Övrigt 

Temperatursensor  EWL, WL M-Bus 

Temperatur- och Fuktsensor EWL, M-Bus    Finns variant för fuktiga miljöer   

Utetemperatursensor  EWL   

Rörtemperatursensor  EWL    Välj 40cm, 150cm eller 300cm kabel 

Statussensor   EWL      

    

MÄTARE
VATTENMÄTARE    

Lgh, småhus, lokaler  Kommunikation   Mätteknik Storlekar

Varmvattenmätare  EWL / WL M-Bus / M-Bus  Vinghjul  Q3 = 1,6 m3/h, Q3 = 2,5 m3/h  

Kallvattenmätare   EWL / WL M-Bus / M-Bus  Vinghjul  Q3 = 1,6 m3/h, Q3 = 2,5 m3/h

Varmvattenmätare  EWL / WL M-Bus / M-Bus  Ultraljud  Q3 = 1,6 m3/h, Q3 = 2,5 m3/h

Kallvattenmätare   EWL / WL M-Bus / M-Bus  Ultraljud  Q3 = 1,6 m3/h, Q3 = 2,5 m3/h

Fastighet

Varmvattenmätare  EWL / WL M-Bus / M-Bus  Ultraljud  Q3 = 2,5 m3/h till Q3 = 25 m3/h  

Kallvattenmätare   EWL / WL M-Bus / M-Bus  Ultraljud  Q3 = 2,5 m3/h till Q3 = 25 m3/h

    

ENERGIMÄTARE ULTRALJUD

Lgh, småhus, lokaler  Kommunikation   Mätteknik Storlekar 

Värme/kylmängdsmätare  EWL / WL M-Bus / M-Bus  Ultraljud  Qp = 0,6 m3/h till Qp = 2,5 m3/h 

 

Fastighet

Värme/kylmängdsmätare  EWL / WL M-Bus / M-Bus  Ultraljud  Qp = 2,5 m3/h till Qp = 15 m3/h 

 

ELMÄTARE   Kommunikation   Montage Typ 

Elmätare   EWL    Vägg  1-fas, 3-fas 

Elmätare   EWL / WL M-Bus / M-Bus  DIN  1-fas, 3-fas, trafo 

    

INFRASTRUKTUR    

Produkt    Kommunikation   Montage Övrigt

Centralenhet   EWL GPRS   Vägg  

Centralenhet   EWL IP    Vägg  

Air Receiver 1   EWL / WL M-Bus / M-Bus  Vägg  

Air Receiver 2   WL M-Bus / M-Bus  Vägg  

Navigator   EWL, M-Bus, Modbus, IP  DIN  

Master    M-Bus    DIN  32, 64, 128, 256 laster 

EcoReader   EWL & M-Bus     Pulsavläsning mätare 

    

TILLBEHÖR    

Produkt    Användningsområde    Storlekar 

Mediaskåp   För Navigator och x antal Master   

Kanalfäste   För montage av rörtemp. i ventilationskanaler   

Backventil   Vid montage av vattenmätare   G15 

Konsol    Montage av vattenmätare   

Anslutningsstolpe  Vid montage av vattenmätare   G20/G15 

Avstängningsventil  Vid montage av vattenmätare   Cu12 rör till Cu22 rör 

Halvkoppling   Vid montage av vattenmätare   G20/G15 

Passbit    Förberedelse vattenmätning   110mm G20 

Väska för mobilt tempkit  Förvaring av mobila temperatursensorer   

Verktyg    För nedmontering av EWL temperatursensor     
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Vi hoppas du fått en god bild av vilka 
produkter vi erbjuder för att göra det 
enkelt och smidigt att koppla upp 
fastigheter för att samla in och agera 
på mätdata. Om det är någonting du 
saknar får du gärna kontakta oss. 

Vi älskar utmaningar.



VÅRA KONTOR

Örebro, Huvudkontor
Elementvägen 14, 702 27 Örebro 

Telefon: 019 - 25 21 00

Göteborg
Flygfältsgatan 16A
423 37 Torslanda

Stockholm
Sofielundsvägen 2
191 47 Sollentuna

Malmö
Ringugnsgatan 10

216 16 Limhamn 

Norrköping
Lindövägen 65

602 28 Norrköping 

Skara
Skaraborgsgatan 30 

532 30 Skara 

Eskilstuna
Munktellstorget 2 
633 43 Eskilstuna

 info@ecoguard.se   www.ecoguard.se


