




Värmen är på. 
Men ingen är där.
Det händer oftare än du tror. I ett projekt vi arbetade med för en tid sedan ville ett före-
tag se över sin höga energiförbrukning. Vi fann ganska omgående att de värmde upp 
sitt garage under sommaren, samtidigt som kylsystemet fick gå på helvarv.

Att ha full kontroll över sin elförbrukning är lättare sagt än gjort. Man vet kanske att 
man troligen har onödigt stor förbrukning, utan att man riktigt ser orsaken eller vad man 
kan göra åt problemet. 

Det är här vi kommer in i bilden. Med våra produkter och tjänster kan du se när, var 
och hur din el förbrukas. Står värmen på i ditt garage hela sommaren? Kan du vara helt 
säker på hur det ligger till?



MC-Web: Verktyget för 
full kontroll. Varje minut.
Det talas i dag mycket om att vi måste hushålla med våra energiresurser. För att kunna 
göra det krävs en presentation av vad vi förbrukar. Med Megacons energiuppföljnings-
system loggar du in på mc-web.se och får full kontroll på din förbrukning av exempelvis 
energi, vatten och värme. Med kunskap om när, var och hur energin förbrukas ökar 
sparpotentialen drastiskt.



Mät 
Megacon bygger unika energi-

sparsystem, anpassade helt efter 
kundens egna behov.

Logga 
Förbrukningar loggas över en 

tid och du får en tydlig bild över 
nuvarande förbrukning.

Spara 
Du kommer att bli förvånad 

över hur stora besparingar du 
kan göra.

Analysera 
Granska grafer och kurvor 

noggrant. Jämför med liknande 
anläggningar eller tidsperioder.

Åtgärda 
Beroende på vad du mäter finns 
en mängd förslag på åtgärder.

Debitera 
Du får detaljerade och rättvisa 

underlag för debitering.



Jordfelslarmet går. 
I god tid för att planera 
rätt åtgärd.
Vid en verkstad med Megacons jordfelsövervakning fick man vid olika tillfällen 
jordfelsindikering som man inte kunde lokalisera. Då ett verkligt fel uppstod kontroll-
erade man vilka maskiner som var anslutna till gruppen som larmade.

En kabel hade blivit frätt av olja och förlorat sin fulla isolation. Krypströmmar ledde 
till ett larm på jordfelsövervakningen, men jordfelsströmmen var lägre än 300 mA 
och medförde ingen påverkan på maskin eller omgivning. 

Vid ett planerat stopp kunde man sedan byta ut kabeln. Ett driftstopp hade påverkat 
hela produktionslinjen med höga kostnader och försenade leveranser som följd. En 
kortslutning av kabeln hade kunnat få än mer dramatiska konsekvenser.





Produkter och tjänster 
för effektiv loggning och 
kontroll av el och energi. 
Vi erbjuder system och produkter för mätinsamling och jordfelsövervakning samt ett brett 
sortiment av strömtransformatorer, panelinstrument, överspänningsskydd, kombiinstru-
ment för energianalys och ett flertal andra produkter som temperaturvakter, motorskydd 
och larmpaneler.

I bostadsfastigheter används vårt smarta MultiLog-system för energiloggning med individu-
ell mätning och debitering (IMD) av t.ex. el, varmvatten, kallvatten, fjärrvärme eller gas.

Systemet gör det möjligt att se exakt var och när man kan minska sin förbrukning. 
Erfarenheten visar att el- och varmvattenförbrukningen kan minskas med upp till 30 % i 
ett fastighetsbestånd.

I industrifastigheter mäter vårt system energiförbrukning långt ut i anläggningen och 
skickar timvärden som avläses via hemsida. Då upptäcks onormala förbrukningar, t.ex. 
fläktar som går dygnet runt eller system som kyler samtidigt som ett annat värmer.
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