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Intelligent overvågning  
i stort eller mindre format

Præcise og validerede data

I KeepFocus er vi specialister i avanceret 

måling, energiledelse, driftsovervågning 

og energistyring. Vi har altid fokus på kund- 

ens udviklingsplaner og økonomi – det er 

vores udgangspunkt i et godt samarbejde.  

Vores løsninger gør arbejdet med store datamængder let 

tilgængeligt, så brugere på flere niveauer kan arbejde med 

systemet – fra strategisk energiledelse til daglig drift. 

Systemet kan håndtere energistyring af et utal af bygninger 

uanset geografisk placering – I bestemmer selv i hvilken 

skala I ønsker jeres set-up.  

Vores præcise og driftssikre dataopsamlingsudstyr og 

brugervenlige softwareplatform App.KeepFocus indhenter 

og leverer data fra de ønskede hoved- og bimålere på 

timebasis. Dette giver jer fuldt overblik over alle bygningers 

installationer og energiforbrug.   

Kombineret med en brugerdefineret alarmopsætning på 

eksempelvis spild og lækager, sikres I optimal bygningsdrift 

og kan holde fokus på optimering af jeres systemer, bespa-

relsespotentiale og effektive installationer for f.eks. fjern-

varmeafkøling, solceller, CO
2
-udledning og varmepumper. 

Intet er for stort eller for småt

Vi leverer løsninger til såvel  

store enheder, som enkeltstående  

bygninger eller afdelinger. 

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. 

keepfocus.dk
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KeepFocus A/S

Fremtidens grønne energistyring

Data giver indsigt til handling

Visualisering af data

Nemt og præcist overblik 

også på historiske data.
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Åbne standarder – data er jeres ejendom

Har I brug for service og support ?  

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 til en 

bestemt leverandør for en længere periode, end aftalen 

giver jer værdi. Herudover er alle indhentede data jeres 

ejendom, som I altid frit kan benytte. 

Pålidelig og hurtig support en del af vores dna. For at give 

vores kunder optimal service af varierende målertyper, data- 

kommunikationsudstyr og software, har vi et serviceteam 

med kompetencer indenfor alle områder.

Effektiv energioptimering

• Identificere jeres  

 energibesparelsespotentiale

• Opdage lækager, spild og udbedre  

 problemet med det samme

• Trække rapporter til analyse  

 (csv eller exl format)

• Sende grafer og udregninger  

 automatisk til relevante mod- 

 tagere på e-mail

• Trække data til grundlag for grønne  

 regnskaber og arbejdet med ESG

• Opsætte sammenligninger af  

 alle jeres målepunkter på alle  

 jeres bygninger

• Drage fordel af en høj detalje- 

 ringsgrad af datavisning

• Brugere på platformen kan få  

 individuelle rettigheder

Detaljerede diagrammer

Træk data på tværs af alle  

forbrugsarter og perioder  

– eksempelvis sammenlignet  

med budgetteret forbrug.

Effektive alarmfunktioner 

Opdag spild og lækager  

og minimer skader.

Avancerede funktioner 
skræddersyet til jeres drift

App.KeepFocus indeholder en lang række 

både enkle og avancerede funktioner, som 

eksempelvis daglig overvågning af alle 

installationer, individuel alarmopsætning 

og benchmarking af eksempelvis perioder, 

bygninger, forbrugstyper og målere til brug 

for videre analyse og energistyring. 

App.KeepFocus

Alt efter jeres målsætning for nuværende og fremtidig 

dataopsamling kan vores platform løbende opdateres.

Fælles for såvel virksomheder som offentlige institutioner 

er, at dokumentation er afgørende. App.KeepFocus giver 

mulighed for at trække data ud til rapporter til forskellige 

formål, eksempelvis dokumentation til afgiftsrefusion, 

grønt regnskab, CSR eller CO
2
-udledning. 

Alarmfunktionen i App.KeepFocus programmeres efter 

jeres behov. Der kan f.eks. opsættes alarm på mulige læ-

kager som følge af unormalt højt vandforbrug eller alarm 

mod for høj returtemperatur på fjernvarmevand. 

I kan løbende indstille og redigere alarmer på tværs af 

alle målepunkter og enheder – uanset forbrugsart. Dette 

sætter jer i fuld kontrol over minimering af risici for skader 

på bygninger og materiel.  Så snart et for højt niveau ift. 

alarmopsætning registreres, sendes en sms eller mail til 

vagthavende person, der kan reagere hurtigt på situationen.  

Med en KeepFocus 
løsning kan I:
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Fleksibel opstart 

I kan frit vælge hvor 

mange bygninger og 

afdelinger I ønsker 

at starte op med. 

Har I ressourcerne? 

Fuld fleksibilitet 

ved opsætning og  

installation. 

Vi udvikler systemer 
til fremtidens krav  

Fremtidssikret system

Som virksomhed eller offentlig institution 

har man ofte flere bygninger, lokationer 

og afdelinger, som indgår i en samlet 

langsigtet strategi for energiledelse. 

For nogle giver det bedst mening at foretage investeringen 

i energistyring på én gang, mens det i andre tilfælde passer 

bedre ind i strategien at starte op med en enkelt bygning 

eller afdeling. 

I forhold til vores system og samarbejdsmodel gør det ingen 

forskel. Vi udvikler løbende vores software og kan altid 

integrere nye udvidelser i en allerede etableret løsning. 

Skulle I allerede køre med en eksisterende løsning I over-

vejer at skifte, giver vi gerne en vurdering af hvorledes I 

gnidningsfrit kan opgradere til App.KeepFocus – uden at I 

er låst på målere og andet udstyr.  

Endnu en fordel for vores kunder er, at det er helt op til den 

enkelte, om man har teknisk kapacitet i sin organisation og 

dermed selv ønsker at stå for installation, integrering og op-

sætning af hard- og software. Omvendt hjælper vi jer gerne 

gennem hele processen fra start til slut. Vores målsætning 

er altid at levere en driftssikker, brugervenlig løsning, der 

opfylder alle jeres krav til dataopsamling og styring.  

In-house teknisk kapacitet

Vores professionelle rådgivere er altid parate 

til at svare på spørgsmål og rådgive om mulige 

løsninger for jer. Vi sender også gerne uddybende 

materiale om funktionalitet med et eventuelt 

prisestimat, hvis I ønsker det. 

 

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

Vil I høre mere om vores løsning og  
jeres muligheder for energiovervågning 
og energioptimering? 
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En innovativ grøn virksomhed 
med et stærkt bagland

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.   
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