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Effektiv overvågning  
på jeres præmisser

KeepFocus energistyring

I KeepFocus er vi specialister i avanceret 

måling, energiledelse, driftsovervågning 

og fordelingsregnskaber. 

Vi har fokus på kundens økonomi og gør arbejdet med store 

datamængder nemt, så alle brugere med såvel teknisk som 

ikke-teknisk baggrund kan arbejde med vores løsning. 

Vores præcise måleudstyr og brugervenlige softwareplat-

form App.KeepFocus, indhenter og leverer data fra de 

ønskede målere i ejendommen på timebasis. Med energi- 

overvågning af såvel teknikrum, som samtlige lejemål 

kombineret med målrettede alarmer, sikres I optimal byg-

ningsdrift og kan holde fokus på energiforbrug, vandspild 

og effektive installationer for f.eks. fjernvarmeafkøling, 

solceller og varmepumper. 

Digital adgang 

Brugervenlig platform med 

fleksibel visualisering. 

Detaljerede diagrammer

Træk nemt oversigter over energiforbrug 

på alle forbrugsarter sammenlignet med 

bl.a. budgetteret forbrug.
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KeepFocus A/S

Fremtidens grønne energistyring

Den grønne dagsorden er allerede en integreret del af nutidens 

bygningsdrift og vedligehold. Stigende energipriser, bæredygtigt 

fokus og øgede lovkrav til regnskaber og rapportering gør det 

relevant at lægge en strategi for, hvorledes dette kan imødegås.  

Investering i energistyring og overvågning er en stor del af løs-

ningen på at opfylde kommende krav og bringe ens bygnings-

drift et væsentligt skridt ind i fremtiden. 
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Åbne standarder og jeres data

Vi supporterer alle målere, der overholder den europæiske 

standard for åben kommunikation, Open Metering System 

(OMS). Dette er en fordel for jer, da I ikke binder jer ikke til 

en bestemt leverandør for en længere periode, end aftalen 

giver jer værdi. Herudover er alle indhentede data jeres 

data, som I altid frit kan benytte. 

Intelligent ejendomsdrift

Nemt overblik

Aflæsning med et utal 

af visninger efter behov.

Nøjagtige data

Varme, el og vand  

på timebasis døgnet  

rundt.

Få præcise informationer 
og giv beboerne overblikket

Med vores beboerværktøjer KeepFocus 

Cards og EnergyHome får jeres beboere 

personlig energiinformation time for 

time. KeepFocus Cards fungerer som en 

browserapplikation, der tilgås fra bolig-

foreningens hjemmeside og EnergyHome 

downloades som en app direkte på tele-

fonen via AppStore eller GooglePlay.  

Energivisualisering

Korrekte fordelingsregnskaber  
der overholder lovkravene

Lad KeepFocus stå for fordelingsregnskaberne og få fri- 

givet ressourcer til jeres andre vigtige opgaver. Vi ved at det 

er afgørende for såvel boligadministrator som beboer, at 

fordelingsregnskabet er baseret på præcise og validerede 

forbrugsdata. Samtidig sikrer vi, at regnskabet overholder 

gældende lovgivning for hvordan man korrekt fordeler ejen-

dommens udgifter til beboerne for de enkelte forbrugsarter. 

Vi supporterer også gerne med dokumentation til admini- 

strator i forbindelse med beboerspørgsmål og lignende.

Beboerne får deres individuelle energiforbrug fordelt på el, 

vand og varme vist på en visuel, enkel og brugervenlig måde. 

Da både KeepFocus Cards og EnergyHome bruger de 

samme data, som også danner grundlaget for fordelings-

regnskabet, har beboerne en tryghed i at kende forbruget 

allerede inden de modtager deres regnskab. 

Fordele for jer:

• Præcise og valide data  

 på timebasis

• Attraktiv beboerapp

• Brugervenlig software

• Automatiserede fordelings- 

 regnskaber

• Minimering af manuelt  

 arbejde

• Opfyldelse af alle lovkrav

• Reduceret CO
2
-udledning  

 og klimaaftryk 

• Konkurrencedygtige priser

• Kort ROI
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Langvarigt samarbejde
Med KeepFocus får I  

en dedikeret fremtidig 

samarbejds- og  

sparringspartner. 

Brug os endelig 

Har du spørgsmål eller 

forespørgsler, sørger 

vi for hurtigt svar og 

assistance. 

Full-service  
samarbejdspartner 

KeepFocus service

Fleksibilitet er en afgørende faktor for en 

god samarbejdsrelation. 

VIl I høre mere om vores løsning 
og jeres muligheder? 

Vores professionelle rådgivere er altid 

parate til at svare på spørgsmål og sende 

uddybende materiale om funktionalitet med 

et eventuelt prisestimat, hvis I ønsker det.  

KONTAKT OS PÅ:
Tlf.: 7020 1999 / salg@keepfocus.dk

Pålidelig service en del af vores dna. For at give vores 

kunder optimal service af målertyper og avanceret data-

kommunikation, har vi et bredt serviceteam med kompe-

tencer indenfor alle områder.

Vores serviceaftale giver jer sikkerhed for, at jeres tek-

niske anlæg kontrolleres af uddannede specialister med 

et indgående kendskab til installationernes hardware og 

software.

En løsning fra KeepFocus dækker alt fra installation af må-

lere, opsætning af software, systemintroduktion, levering 

af færdige fordelingsregnskaber og ikke mindst en effektiv 

serviceaftale. Det er helt op til jer, om vi skal levere en fuld 

løsning eller blot dele heraf.

Serviceaftale med hurtig sparring

Intelligent ejendomsdrift

Er I opmærksomme  
på lovkravene ?

Vi understøtter EED – EU’s Energy Efficiency 

Directive.

Fra den 1. januar 2022 er det blevet lovplig-

tigt, at beboere med fjernaflæste målere 

bliver oplyst om deres individuelle varme-

forbrug på månedsbasis. KeepFocus’ system 

overholder naturligvis alle lovkrav.
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En innovativ grøn virksomhed 
med et stærkt bagland
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KeepFocus A/S
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KeepFocus A/S er en dansk udviklingsvirksomhed som 

i tre årtier har udviklet avancerede og brugervenlige 

energistyringsløsninger til validering og visualisering af 

energiforbruget i virksomheder, institutioner, kommuner 

og boliger. 

I 2016 blev KeepFocus en del af den tyske koncern No-

ventic og fik ved samme lejlighed to nye stærke søster-

selskaber, Qundis og KALO. Qundis er en af Europas 

førende leverandører af målere, og KALO er Tysklands 

førende leverandør af fordelingsregnskaber. Vi er 

dermed en del af en stærk organisation og sammen 

er vores mål at skabe nye innovative energistyring-

sløsninger, der kan reducere vores energiforbrug og 

bidrage til en grønnere og mere bæredygtig fremtid.   


