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KeepFocus  
Boligpakke

Bekymringsfri forbrugsmåling

Energiforbruget aflæses let og områder 

med højt forbrug bliver tydelige. 

Med en KeepFocus Boligpakke håndterer 

vi jeres el-, vand- og varmeforbrugs-

måling og leverer præcise fordelings-

regnskaber digitalt. 

En komplet KeepFocus Boligpakke indeholder 
alt jeres forening har brug for de næste 10 år

Med vores løsning får I automatisk data fra alle jeres 

forbrugsmålere hver eneste time i ét samlet system.

  

Boligpakken består af software samt kvalitetsmålere, 

fordelings regnskaber, beboerapp, online software 

samt fuld service og vedligehold. Administrator får 

fuldt over blik og visua liserede data via softwareplat-

formen App. KeepFocus, som viser forbruget på enkel 

og overskuelig måde. 

Den enkelte beboer kan let følge med i sit personlige 

forbrug på mobilen med vores app – EnergyHome.  

I er samtidig sikret, at I overholder alle gældende 

lovkrav til energiforbrugsoplysning til jeres beboere.



Præcise  
fordelingsregnskaber 
og fuld service 

Forbrugsmåling gjort enkelt

Digital adgang 

Mobilapp’en EnergyHome giver 

fuldt overblik over personligt 

energiforbrug.

• Præcise fordelingsregnskaber  

• Beboerapp, der viser personligt forbrug

• Brugervenlig administratorsoftware 

• Montering og etablering af målere og system

• Forbrugsmåling på timebasis

• Overholdelse af alle lovkrav

• Overvågning af dataindsamling

• Reparation af målere og udstyr inkluderet

•	 Adgang	til	hurtig	og	effektiv	support

•	 Fleksibel	finansiering
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Fjernaflæste kvalitetsmålere   
Boligpakken indeholder som udgangspunkt digitale 

ultralydsmålere, der modsat de klassiske vingehjuls-

målere ingen bevægelige dele indeholder og derfor er 

langt mindre følsomme overfor kalk og slitage. Ultra-

lydsmåleren opretholder en høj og stabil nøjagtighed  

i hele sin levetid. Målerne installeres af vores egne  

professionelle, autoriserede el- og vvs-installatører.  

Fuld service - ingen ubehagelige overraskelser   
I forhold til den løbende vedligeholdelse af forbrugs-

målere og dataopsamlingsudstyr, slipper I for uforud   -

se te udgifter og ekstraregninger. Boligpakken inde-

holder fuld service, hvilket betyder, at systemet bliver 

løbende overvåget og eventuel fejludbedring sørger 

vores service team for uden beregning.   

Fleksibel finansiering   
Boligpakken	kan	finansieres	uden	udbetaling	og	med	

et fast abonnement de næste 10 år – inkl. service og 

vedligehold.	Det	er	også	muligt	at	finansiere	med	en	 

hel eller delvis udbetaling – kontakt os  for mere  

information. 

Hvert år leverer vi automatisk præcise fordelings-

regnskaber til beboerne - uden behov for at besøge 

jeres	lejligheder	for	aflæsning.	Fordelingsregnskaber	

leveres kvalitetssikrede og digitalt på baggrund af  

validerede data. Beregningsgrundlaget indeholder 

naturligvis alle de nødvendige og lovpligtige informa-

tioner om reduktioner for udsat beliggenhed, grad -

dage, værelseshaneandele, evt. skønnet forbrug mm.
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