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Elvacos historia



Vi har inte den bästa lösningen för alla. 
Bara den bästa lösningen för dig.

Elvaco hjälper både små och stora företag över hela 
världen att lyckas med sina mätprojekt, oavsett 
bransch. Vi vet hur värdefullt det är att kunna få exakt 
mätdata levererad på ett tillförlitligt och smart sätt 
som passar just er verksamhet. 

Vi tar hand om hela mätkedjan och levererar färdiga 
mätvärden. Vi sköter jobbet så att du kan fokusera på 
din kärnverksamhet!

Vad vi gör handlar 
om vad du gör



Kunder

Fastighetsbolag

Övriga branscher

Fjärrvärme Elnät

GasbolagVattenverk



• Infrastruktur

• Mätare

• Sensorer

• Mätarmoduler

• Tillbehör

• Molntjänster

Produkter och 
lösningar



Komponenter i en ”Smart City”

ENERGYREAL-ESTATEINDUSTRY



Teknologier



Dagens främsta teknologier

• Olicenserade

• LoRaWAN Public / Direct

• Silver Spring Private / Mesh

• SigFox Private / Direct

• Weightless Public / Direct

• OnRamp(RPMA) Privat / Direct

• Licenserade

• CAT-NB1 (NB-IoT)

• CAT-M1 (LTE)



Teknologin går framåt, men fysikens lagar
gäller fortfarande

Bandbredd

RäckviddStrömförbrukning



M-Bus är en europeisk standard för fjärravläsning av 
olika typer av mätare, t.ex. el-, gas- eller 
värmemätare. Detta är en trådbunden 
kommunikationsteknik.

M-Bus



Trådlös M-Bus är en radiovariant av M-Bus 
standarden. Kodning av data sker på samma sätt 
som för M-Bus, men dataöverföringen sker istället via 
radio på det olicensierade frekvensbandet (868 MHz i 
Europa).

Trådlös M-Bus



GPRS är en radio-kommunikationsteknik som likt NB-
IoT verkar på det licensierade frekvensbandet. GPRS 
arbetar dock med en högre bandbredd, vilket gör att 
dess energiförbrukning är högre.

GPRS



LoRaWAN är en radio-kommunikationsteknik som är 
utvecklad för IoT-applikationer och som möjliggör en 
kombination av lång räckvidd och hög energi-
effektivitet. LoRaWAN verkar likt Trådlös M-Bus på 
det olicensierade frekvensbandet. 

LoRaWAN



NB-IoT är en radio-kommunikationsteknik som är 
skapad av 3GPP. NB-IoT är likt LoRaWAN anpassad 
för IoT-applikationer som kräver lång räckvidd och låg 
energiförbrukning. Till skillnad från LoRaWAN verkar 
NB-IoT dock på det licensierade frekvensbandet, 
vilket innebär att man betalar en kostnad till en 
teleoperatör för att få utnyttja detta band.

NB-IoT



Gateways
Länken mellan mätare och system



• Öppen standard

• Läser upp till 512 mätare

• Kan enkelt utökas med CMeX10 Series

• IR-gränssnitt

• Uppdateras på distans via 
SMS, HTTP eller via IP.

CMe2100/CMe3100
M-Bus Metering Gateway för mobilt nätverk eller 
fast nätverk.



CMi-Box
Trådlös M-Bus mottagare med eller utan mobilt 
nätverk 

• Består av en Trådlös M-Bus mottagare monterad i 
en skyddande kapsling

• Kan användas tillsammans med en Gateway från 
Elvacos CMe-serie

• Hanterar upp till 800 mätare och garanterar säker 
överföring av data

• Finns även med inbyggt filter och förstärkare



Inkopplingsexempel



Mätarmoduler (MCM)
Kommunikation för din mätare



Kommunikationsmoduler för 
montage antingen inuti mätaren 
eller externt, beroende på vad som 
är möjligt för den specifika 
mätartypen. 

Vi erbjuder kommunikations-
moduler för mobilt nätverk, M-Bus, 
trådlös M-Bus, LoRaWAN &

NB IoT.



Mätare



Elvaco erbjuder ett stort utbud av 
högkvalitativa mätare för värme, 
vatten och elektricitet från 
välrenommerade mätartillverkare.

Välj mellan trådbundna eller 
trådlösa mätare med olika 
teknologier samt dimensioner. 



Sensorer



Elvaco erbjuder temperatur- och 
luftfuktighetssensorer för både 
inom- och utomhusbruk. 
Sensorerna finns tillgängliga med 
M-Bus, Trådlös M-Bus eller 
LoRaWAN samt med eller utan 
display. 



Elvaco EVO



• Elvaco EVO är en del av Elvaco och bygger på 
mer än 30 års erfarenhet inom branschen i 
kombination med ständig innovation 

• Genom EVO erbjuds bekymmersfri mätning och 
presentation av energidata för energibolag, 
fastighetsägare och tjänsteleverantörer

• Tjänstenivån bestäms utifrån era behov och 
förutsättningar – allt från totalansvar till integration 
gentemot befintligt mätsystem

Mätinsamling, visualisering & analys

Korrekt insamling och visualisering av 
mätdata möjliggör energieffektivisering 
och därmed minskade kostnader.



• Skapa egna larm baserat på gränsvärden

• Skapa urval utifrån vad som är viktigt för dig

• Jämför olika urval/städer/kunder mot varandra

• Jämför till exempel energiförbrukning och 
inomhustemperatur mot varandra

• Ge access till större kunder

• Exportera din data lokalt 

Möjligheter



Kontaktuppgifter
Michael Allard 0703-15 55 75 michael.allard@elvaco.se
Erik Andreasson 0705-44 94 82 erik.andreasson@elvaco.se


