
Med Elajos tjänst Smart Energikoll får du stenkoll på 
energianvändningen och kan minska ditt energibehov 
– idag och i framtiden. 

Numera är det krav på att mäta el, värme och varmvatten individuellt.  
Med Energiövervakning får du en helt digital process som gör det enkelt  
att följa kraven, minska energiförbrukningen och spara pengar. 

Dessutom. Vi hjälper dig att installera en så kallad undermätare  
– det enda du behöver är en internetanslutning.

 Färre elabonnemang = färre fasta kostnader 
 Statistik = håll koll och följ upp på utrustningsnivå
 Slipp manuell avläsning = spara arbetstid och res mindre
 Korrekt debitering = rätt fakturaunderlag och högre debiteringsgrad
 Minska ditt klimatavtryck = redovisning av förbrukad energi på produktnivå

Varför digital individuell mätning?

Undermätare  
från 399 kr/st/mån 
Hårdvara, installation och molntjänst ingår
Kräver en internetanslutning samt är baserat på avtal på 60 månader.

Full koll på energiförbrukningen 
med Energiövervakning

El & Energi
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MOTORS AB

”Vi sparade 250 000 kronor på några  
mindre justeringar. Tidigare betalade vi bara 
elräkningen utan eftertanke.”



elajo.se

Läs mer om EU:s energieffektiviseringsdirektiv  
och individuell mätning på boverket.se

För framtidens Sverige

Läs mer på elajo.se eller 
kontakta ditt närmaste Elajokontor!

Så fungerar Energiövervakning

Du ska mäta  
elförbrukning per  
brukare eller maskin.

Vi installerar  
en mätare  
per enhet.

Den mäter el,  
vatten eller värme 
individuellt.

Systemet sorterar 
och skapar statistik 
i realtid som mailas 
till dig. 

Med unika rapporter för 
varje anläggning eller del 
av verksamheten får du 
ett korrekt energi- 
underlag.

Fler smarta tjänster från Elajo
Vi analyserar och ger dig råd om hur du kan spara både tid och pengar med 
våra smarta lösningar. Vi har lång erfarenhet och bred kompetens – och vet att 
nästan alla verksamheter går att optimera.

Var smart, samla ännu fler av 
dina system i samma plattform 
för en effektivare och enklare 
vardag. 

Kontakta oss för offert

System One
Vi hjälper dig till en smartare 
energiförbrukning genom att 
analysera tomgångseffekt, 
abonnemangsform och effekt-
toppar. Du betalar bara för den 
energi du faktiskt använder.

Pris från 5 500 kr

Abonnemangsanalys
Vi paketerar alla tjänster och all 
service som rör din anläggning. 
Via ett telefonnummer löser du 
allt från snöskottning och städ 
till säkerhet, automation och 
energiövervakning.

Pris från 1 995 kr/mån

Teknisk FM

Detta erbjudande är giltigt t o m 2022-12-31


