
Få styr på ENERGIEN 
og ØKONOMIEN



KeepFocus hjælper private og offentlige 
virksomheder med at STOPPE SPILD
Ved at synliggøre forbrugsmønstre i den enkelte organisation leverer vi en platform, der danner ud-
gangspunkt for STOP SPILD projekter.
Med vægt på brugerinvolvering, gør KeepFocus STOP SPILD projektet til et fælles anliggende i den 
enkelte organisation, drevet af motivation og med formålet om et bæredygtigt forbrug.
 
KeepFocus bliver din partner der hjælper med at digitalisere energi- og vandregnskaber, så du får det 
rigtige grundlag til grønne regnskaber, afgiftsrefusion eller fordelingsregnskab, samt et overblik du 
nemt kan profitere af ved at spotte og STOPPE SPILD.
 
Vi arbejder med en åben platform hvilket betyder, at du som kunde frit kan vælge leverandør af må-
lere, installationspartner og energirådgiver. KeepFocus kan formidle indkøb af MID-godkendte fjernaf-
læsningsmålere og kommunikationsudstyr(gateways) til markedets laveste priser.
Vi ser at markedstrenden går imod automatisk opsamling af data bl.a. fordi det viser sig at jo hyp-
pigere dataopsamling desto større besparelse og pålidelighed. Men du vælger selv, om du vil have 
manuel eller automatisk online fjernaflæsning via IP eller GPRS.
Vores beregninger viser, at en tilbagebetalingstid for opgradering til automatiske målere typisk vil 
være 1-2 år.

POSITIV EFFEKT:

“Den mest positive effekt 
ved at indføre systemet 
er, at man får foretaget et 
energitjek. Det alene gav 
så store besparelser, at det 
kunne betale for udstyret. 
Fremtidige besparelser er 
derfor ren fortjeneste”

Anders Dinnsen, udviklings- 
og projektchef H&M

Det får du
 » Fjernaflæsningsmålere, sensorer og kommunikationsud- 

 styr (gateways) til markedets laveste priser

 » Ubegrænset adgang fra alle platforme og lokaliteter

 » Ubegrænset adgang for alle godkendte brugere, som   
 f.eks. personale, samarbejdspartnere, lejere m.v.

 » 100% data back-up hos 3. part back-up virksomhed

 » Indbygget kvalitativ datavalidering

 » Højeste datasikkerhed med A+ rating dvs højere end  
 bankverdenen

 » Trådløs M-bus opkobling af målere og sensorer giver   
 signifikante installationsbesparelser

Forstå dit forbrug og 
STOP SPILD



STOP SPILD 
- intelligent og nemt

Den positive spiral giver grønne muligheder
Når først besparelsesmulighederne er fundet, frigiver det ressourcer til investeringer i nye, bedre og 
mere miljøvenlige energikilder. Og dermed er grunden lagt til en grønnere fremtid.

Vi hjælper motivationen på vej
Med en KeepFocus løsningspakke får du bygget intelligens ind i dine dagligdags systemer og forbruget 
bliver synliggjort. Displays eller infotavler kan placeres i entreen, kantinen eller receptionen, hvor for-
bipasserende f.eks. kan se, hvor meget el, vand og varme der bruges. Displayet overvåger forbruget 
døgnet rundt, og er både en god indikator for forbrugets størrelse, en effektiv synliggørelse af fejl og 
en konstant påmindelse for bygningens brugere om, at minimere unødvendigt forbrug.

Partnerskab
Vi lægger stor vægt på brugervenlighed i opsætningen og vi garanterer, at vi står sammen med dig 
indtil tingene virker og du har færdigmeldt installationen. Da vi arbejder med en fast pris er du sikret, 
at der ikke kommer efterregninger, uanset omfang af opgaven, hvilket sikrer at dine budgetter holder.

En bedre styring 

af fugt og temperatur 

giver et bedre indeklima 

og dermed et større 

personligt velvære 

og færre sygedage
 

ALARM



Claus Wichmann Rosenkvist  fra Lundbeck 
“En virksomhed på vores størrelse med 153.000 m2 og 2.000 medarbejdere kan ikke gennemføre en 
klimastrategi uden involvering af alle lige fra servicemedarbejdere, laboranter, direktion m.fl. Det er 
jo kun laboranten, der ved, om glødeovnen i laboratoriet skal være tændt eller slukket om natten. 
Eksempelvis var det en medarbejder, der gav os en årlig besparelse på 25.000 kWh, ved at undre sig 
over, at lyset ikke slukkede om natten i bygning G3. For os er synlige energimålinger helt afgørende 
for at skabe miljørigtig adfærd og dokumentere besparelser over for såvel medarbejderne, direktion 
og omverden”

Nicolaj Boysen, Etableringschef, Etablering Øst fra Coop Danmark A/S
”Vi har valgt KeepFocus til samarbejdspartner på energiovervågning, da vi her får det mest bruger-
venlige og lettest anvendelige system.
Det har været helt afgørende for Coop, at få et overblik over vores energiforbrug i butikkerne, således 
vi kan skærpe indsatsen i.f.t. adfærd samt se effekten af øvrige tiltag”

Lars Helboe fra University College Lillebælt, Odense 
”Ved brug af KeepFocus energiovervågning optimerede vi vores installationer og sparede 6,8% i 2008. 
Herefter igangsatte vi en STOP SPILD kampagne, hvor vi involverede brugerne i hele organisationen.
Resultatet gav i perioden 2008-2010 i alt en besparelse på elforbruget på 28,9%”

Forankring i organisationen
KeepFocus har bygget 25 års erfaring med energieffektivisering ind i sine systemer. Digitaliseringens 
muligheder gør, at du nu kan profitere af denne intelligens. Men adfærden kan være lige så afgø-
rende for energiforbruget som teknologien.
Lad os hjælpe din virksomhed med at få energieffektivisering forankret hos centrale medarbejdere i 
din virksomhed, så det bliver en del af hverdagen for den enkelte og medarbejderne dermed skaber 
værdi for virksomhedens investeringer.

Til facilitering af denne proces, har vi indgået 
samarbejde med groconsult, som har mange års        
erfaring med aktivering af det potentiale, der lig-
ger gemt i de mennesker som benytter bygningen 
og dermed er med til at sikre det fulde udbytte af 
investeringen.

groconsult hjælper således med:
• At få overblik over den praktiske brug af systemet  
 i organisationen
• At identificere de relevante nøglemedarbejdere   
 centralt
• At sætte forankringen i system i organisationen
• At få sat systemet i spil på relevante møder mm.

www.groconsult.dk

Det siger vores kunder
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