
Vi framtidssäkrar ert mätsystem
- dags för utbyte av mätare

Infometric har sedan i början eller mitten av 
2000-talet löpande skött om ert mätsystem, sam-
lat in mätarställningarna och skickat underlag till 
förbrukningskostnad i ett gott nära samarbete med 
er tekniska och ekonomiska förvaltning. 

Ert system för avläsning och debitering av hus-
hållsel var ett av de första som installerades under 
denna tid. Sedan ett antal år tillbaka har mätarna 
nått sin tekniska livslängd. 

Teknisk livslängd på mätare

De äldre elmätarna kan tekniskt sett inte kan an-
passas till nästa generations elmätning och krav på 
kommunikation. Mjukvaran som insamlar mätarna 
är nu även över 20 år gammal och uppdateras inte 
längre av tillverkare. Reservdelar blir svårare att få 
tag i, vilket i förlängning gör att vi inte kan samla in 
nödvändiga mätvärden i systemet. 

Infometric har lösningar för att framtidssäkra ert 
system genom att byta ut de befintliga mätarna på 
plats. Vi ser till att upplevelsen blir effektiv och smi-
dig för Brf-styrelse, förvaltning samt de boende. 

Utbyte av mätsystem 

Infometric AB    
Sollentunavägen 50                  
191 40 Sollentuna                           

08-594 775 40
marknad@infometric.se

www.infometric.se

I många fall är förutsättningarna goda för en effek-
tiv installation utifrån ert befintliga system. 
Föreningen får med nästa generations mätare möjlig-
het till timavläsning, tidstariffer och möjlighet att inklu-
dera elbilsladdning på avier som numera är det moder-
na sättet att använda och betala för egen elförbrukning. 

Sömlös övergång

Infometric kan leverera en sömlös övergång till det nya 
systemet, och med bibehållna kopplingar och historis-
ka värden. 

Som befintlig tjänsteleverantör kan vi även möjliggö-
ra att bytet sker per sektion eller område. Föreningen 
behåller all historik, mätarställningar och med en redan 
upprättad koppling till er förvaltning.

Varför bör man göra detta?

1. Fastighetsägaren framtidssäkrar debitering av hus-
hållsel och laddel för boende. 

2. Nya funktioner införs som tidstariffer, kundwebbar, 
statistikrapporter, energiuppföljning, laddbilsdebitering, 
timförbrukning etc 

3. Infometric säkerställer en sömlös övergång till nya 
generationens mätare 
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Kontakta oss på marknad@infometric.se eller ring på tel. 08-594 775 44


