
IMD är lönsam och hållbart
Infometric erbjuder system för IMD – individuell 
mätning och debitering – av el, vattenmätning och 
laddplatser för elbilar. Med IMD betalar varje lägen-
hetsinnehavare samt lokalerna i ett flerbostadshus 
för sin egen faktiska energiförbrukning.

En särskild fördel med IMD för el är att föreningen 
och medlemmarna betalar enbart för ett gemen-
samt elabonnemang samt kostnaderna för detta, 
och kan därigenom sänka kostnaderna ytterligare.

Tydliga fördelar med IMD:

Optimerad förbrukning
Med individuell vattenmätning sjunker oftast snitt-
förbrukningen hos de boende med upp till 30 pro-
cent, visar flera studier.

Effektiv handel av el
Att ta bort enskilda elabonnemang resulterar i lägre 
kostnader i byggentreprenaden och förbättrar för-
utsättningar för solcellsinvesteringar.

Bättre miljöpåverkan
Med IMD slipper sparsamma boende betala indi-
rekt för högförbrukande hushåll. De boende blir 
dessutom medvetna om sin egen förbrukning och 
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Fyra skäl att välja Infometrics 
IMD-lösning:

Enkelt att integrera med debiteringssystem
Vi integrerar värden med samtliga debiteringssys-
tem på marknaden, med olika möjligheter till tarif-
fer.

Få förbrukningen visualiserad och pedagogiskt 
förklarad
Med IMD kan man via en funktion i webbtjänsten 
Panorama se förbrukningen i fastigheten, jämfö-
ra olika lägenheter och få statistik. Precis som för 
fastighetsägaren, finns flera verktyg för att ge sta-
tistik till boende. Genom mobil, trapphusdisplayer, 
anpassat till hyresvärdens Mina sidor eller utskick-
at som en pdf-rapport via mejl.

Heltäckande service och teknisk support
Med Infometrics IMD-mätning får du tillgång till vårt 
kunniga och tekniska supportteam som övervakar, lar-
mar och vidtar åtgärder vid avvikelser.

Säker IMD-mätning med många tilläggsfunktioner
All information från IMD-mätningen molnlagras i Azure 
databaser. Värdena rimlighetsprövas innan de skickas 
för debitering. Det finns även möjlighet till att skapa vir-
tuella serier för att fördela kostnader för gemensamma 
ytor.
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Kontakta oss på marknad@infometric.se eller ring på tel. 08-594 775 44


