Produktblad
Våra tjänster och erbjudanden

Eloptimering
Med vår tjänst eloptimering får ni full koll på er elanvändning samt möjlighet att
kontinuerligt balansera (Fasbalansering) er elanvändning mellan elnätets tre faser
som levererar el till er fastighet. Vår tjänst eloptimering är en bra start till att få bättre
koll på er elanvändning och avgöra hur ni ytterligare kan sänka era elnätskostnader
och framtidssäkra er fastighets elanvändning. Vi är med er hela vägen, från installation
och inreglering till analys samt förslag på åtgärder för att sänka era elnätskostnader.
I takt med elektrifieringen av samhället och transportsektorn har el- och effekttillgång blivit en stor
fråga för många fastighetsägare. Kostnaden för
nätanslutning, säkrings- och effektabonnemang har
stigit under de senaste åren och mycket tyder på
dessa kostnader kommer fortsätta att öka framöver.
Genom vår tjänst eloptimering kopplar ni greppet
om er elanvändning vilket både möjliggör kostnadsbesparingar samt framtida investeringar i snabbare
elbilsladdning och lokal förnybar elproduktion.
Vår tjänst eloptimering görs med hjälp av det
svenska elektronikföretaget Ferroamps patenterade
fasbalanseringsteknik. Med Ferroamps EnergyHub
överförs energi mellan fasledarna för att öka utrymmet
mellan huvudsäkring och laster i fastigheten. Detta
utrymme kan ni som fastighetsägare använda för
att sänka er huvudsäkringen eller för att öka belastningen, till exempel för effektivare och snabbare
elbilsladdning. Ofta går det att sänka huvudsäkringen
från 80A till 63A eller 50A vilket innebär en stor
kostnadsbesparing. Fasbalansering är ofta ett
bättre och prisvärdare alternativ till att byta serviskablar eller att säkra upp fastigheten.

För att på bästa sätt övervaka er elanvändning och
fasbalansering har vi på Stockholm Exergi integrerat
Ferroamps övervakningsportal med vår egen digitala
plattform – Intelligy. På så sätt får ni möjlighet att följa er fastighets el- och energianvändning på ett och samma ställe.
Tack vare vårt samarbete med GoSol Energi kan vi erbjuda
det senaste inom smart fastighetsel såsom eloptimering,
gemensamhetsel (IMD), solceller, elbilsladdning och
batterier för energilagring. Genom vårt samarbete säkerställer vi att fastighetselen dimensioneras och anpassas
med hänsyn till fastighetens övergripande energiprofil.
Samtliga produkter samlas även på vår digitala plattform
Intelligy, där alla kunder på ett enkelt sätt kan övervaka
sin energianvändning, elförbrukning och solelsproduktion
på ett och samma ställe.

Följande ingår i vår tjänst för eloptimering:
•
•
•
•

Dimensionering, projektering samt installation av Ferroamp Energyhub
Inreglering och uppkoppling mot Ferroamp
Integration med Stockholm Exergis digitala
plattform Intelligy
Uppföljning och sammanställning av
fastighetens elanvändning med förslag
på åtgärder för att sänka elnätskostnader
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