Fokus på ressourcer

Samarbejde giver et oplagt forspring
Forbrugsmåling og visualisering med højt performanceniveau
EED – nye krav, nye muligheder
Nedtællingen til det nye Energieffektiviseringsdirektiv (EED) er i fuld gang. Dermed er det
tid til at spørge dig selv, om den måde, din boligforening eller private udlejningsvirksomhed
håndterer forbrugsmåling på, lever op til de nye krav om individuel måling og fjernaflæsning,
som træder i kraft fra oktober 2020. Uanset om du ser de kommende krav som en mulighed
for forandring eller øget kompleksitet i en allerede travl hverdag, vil det ændre måden, du skal
arbejde med måling af det individuelle forbrug på.
Så hvorfor ikke – vælge en samlet, fremtidssikret løsning, der sparer energi, tid og penge, som
kan bruges på andre områder i boligforeningen eller den private udlejningsvirksomhed.

REGISTRERING AF FORBRUGSDATA
Intelligente målere
Kamstrups intelligente MULTICAL® vand- og varmemålere er alle baseret på markedsførende
ultralydsteknologi. De har ingen bevægelige dele, som påvirkes af slitage over tid, og kræver
absolut minimum vedligehold. Det sikrer op til 16 års levetid og fair afregning af beboere/lejere,
baseret på faktisk forbrug frem for skøn..

To stærke partnere, én komplet løsning
-Techem og Kamstrup har indgået partnerskab
Som privat udlejer eller administrator behøver du ikke gå på kompromis med løsning eller
leverandør, når det kommer til forbrugsmåling i dine ejendomme. Vores partnerskab betyder
nemlig, at du kan drage fordel af vores samlede Kamstrup/Techem-erfaring og udvalg af
kvalitetsløsninger, som gør dit arbejde med måling ganske problemfrit. Fra intelligente
vand-, varme- og elmålere og aflæsning til ejendomsdrift, fordelingsregnskaber og
forbrugsvisualisering til lejere/beboere, tilbyder vi en samlet pakke.
Med tilsammen over 140 års erfaring fra branchen, har vi stor viden om, hvordan du giver din
forbrugsmåling det oplagte forspring.

Indbyggede infokoder gør det desuden hurtigt og nemt at opdage lækager og andre uregelmæssigheder, som påvirker forbruget og miljøet negativt. Dermed kan du reagere hurtigt og
undgå unødigt vandspild, store, uventede regninger og skader på bygninger.

Kamstrup er garant for en total målerløsning til din boligforening eller private
udlejningsejendom. Vi leverer et bredt udvalg af danskproducerede vand-, varme- og
elmålere, og som noget nyt nu også en DIN-skinnemåler, som kan placeres nemt og diskret i
lejlighedens eltavle og fjernlæses på samme måde som alle øvrige Kamstrupmålere.

Techem Beboer App
• Enkel, informativ og overskueligt
• Følg forbruget online
• Opfyld lovgivning – og mere til

Fjernaflæsning

Digitale fordelingsregnskaber

Alle Kamstrups intelligente målere har indbygget fjernaflæsning, som fjerner behovet for
adgang til lejligheder for aflæsning og risikoen for upræcise eller fejlagtige aflæsninger.

BEHANDLING AF FORBRUGSDATA
- Visualisering til beboere/lejere, drift- og administrativt personale

Techem understøtter dig med det lovpligtige fordelingsregnskab ved hjælp af den teknologi
der allerede er til rådighed i ejendommen. Vi hjælper dig med at kommunikere digitalt med
ejendommen og dens brugere.
I Techems portal finder du alt relevant viden. Du vil modtage mails, når der skal
indberettes beboer- og forbrugsdata, ligesom du automatisk vil modtage besked, når
fordelingsregnskabet er klar til godkendelse og distribution til beboere/lejere.

•
•

Ejendomsdrift
Med Techem Online Univers får du overblik, ejendomsdrift og administration i ét. Udnyt
teknologien, der er til rådighed ved at opsætte forbrugsalarmer og stop uhensigtsmæssigt
forbrug eller lækager hurtigt. Vi giver dig det fulde overblik over installationen og
forbrugsdata.
Fuldt overblik og hurtige svar
• Forbrugsstatus - følg og sammenlign forbrug
• Forbrugsalarm - på lejer- og ejendomsniveau
• Ejendomsstatus - få energioptimering lige ved hånden
• Dataudveksling via API

Beboer App
Visualiseringer af data fra sensorer og forbrugsmålere sker i Techems brugervenlige App, hvor
beboere/lejere nemt kan opsætte forbrugsmål på lejlighedsniveau og sammenligne deres
forbrug med gennemsnittet. Det øger bevidstheden og sætter fokus på ressourcer.

Eksempel på oversigten i Techem Beboer App

•
•

Du får fuld udnyttelse af teknologien, når du har forbrugsmålere, der kan fjernaflæses
Alle data registreres og sendes automatisk videre til behandling og visualisering i
Techem Online Univers
Du bliver opdateret på de lovmæssige aspekter fra bl.a. lejeloven, målerbekendtgørelser
og persondataloven
Vi varetager alle relevante lejerhenvendelser og har kompetente medarbejdere, der yder
høj service, i alt det vi gør

KONTAKT:
Finn Heegaard Dam, Kamstrup A/S
T: 24 48 64 03
E: fhd@kamstrup.com
Per Sahl-Madsen, Techem Danmark A/S
T: 20 60 35 05
E: psm@techem.dk

Deltag i vores
webinar

– og få konkret viden om
målerteknologi, datavisualisering og
lovgivning.
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DIN VEJ TIL DET DIGITALE SAMARBEJDE

