
MANAGE YOUR ENERGY

Så här har du aldrig sett din  
energiförbrukning
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1. MÄT
Megacon bygger unika energi-
sparsystem anpassade helt efter 
kundens egna behov. 

De olika mätpunkterna i systemet 
presenteras i en logisk trädstruktur 
på vår energiportal MC-Web.

Du loggar enkelt in på MC-Web  
via internet.

Här börjar vägen mot besparing!

2  LOggA
Logga förbrukningar över tid och 
få en tydlig bild över nuvarande 
förbrukning. 

Grafer och staplar presenteras på 
det sätt du väljer på vår energipor-
tal MC-Web.

Du ser förbrukningar per minut, 
timme, dag, vecka, månad eller år.

Använd vår temperaturgivare som 
referens.

3  DebiTerA
Du får detaljerade och rättvisa  
underlag för debitering.

Du kan enkelt exportera mätdata 
till andra system för fakturering mm.

nu kan du se
VAr, nÄr OCH Hur
energin förbrukas!
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4  AnALYSerA
Granska grafer och kurvor nog-
grant. Jämför med liknande 
anläggningar eller tidsperioder.

Finns onormala förbrukningar?

Hur ser grundförbrukningen ut?

Händer nåt nattetid eller på helger 
som ser underligt ut?

Megacon kan ge tips och idéer, 
vi har stor erfarenhet från många 
kunder i många olika branscher.

5  ÅTgÄrDA
Beroende på vad du mäter finns 
en mängd förslag på åtgärder.

Har du rätt effektabonnemang?

Kan någon process startas senare 
eller tidigare?

Har du någon gammal energislu-
kande maskin som kan bytas ut?

Du kan lätt räkna ut vilka investe-
ringar som ger snabbast pay-off-
tid.

6  SPArA
Du kommer att bli förvånad över 
hur stora besparingar du kan göra. 

Det är inte ovanligt med 40% 
besparing, det blir många kronor 
på ett år.

Du kan
görA beSPAringAr

på upp till 40%
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MultiLog G2 MultiLog G3T MultiWeb G4T

Kundanpassad  
startsida till portalen 

MC-Web.

energiportalen  
MC-Web

MC-Web ger en användarvänlig lösning med möjlighet att skapa individuell insamling av mätdata med en profil på din 
energiförbrukning. Möjlighet finns också att från/till andra system importera/exportera mätdata för fakturering m.m.

Energiportalen MC-Web erbjuder:

• Grafisk presentation av samtliga mätvärden
• Enkel jämförelse av mätprofiler/objekt
• Mätarställningar och förbrukningar
• Timvärden med möjlighet till tidsstämplade 
 värden från 1 minut
• Underlag för fakturering
• Flera behörighetsnivåer
• Obegränsat antal användare med inloggnings-
 funktion
• Gruppering av mätare och objekt i trädstruktur
• Virtuella mätpunkter
• Ger dig mätbara mål i ditt miljöledningssystem
• Kundanpassad informationsportal

Med ett starkt allmänt växande krav på en reducering och optimering av energiförbrukningar skapar Megacon, med 
produkter som MultiLog, MultiWeb och mjukvarulösningar som hanteras via Internet, ett viktigt verktyg som också är 
lätt och överskådligt att använda.

Att kunna se sin energiförbrukning i en graf och stapel ger stora möjligheter till att snabbt åtgärda onormal förbrukn-
ing som därmed ger stora besparingar. Historiska mätvärden är viktig information för att jämföra olika tidsperioder. 

Genom att visa aktuell förbrukning jämfört med tidigare förbrukningar ges en korrekt bild av resultatet efter utförda 
investeringar på energisparande åtgärder. Resultatet visualiseras i EnergiPortalen MC-Web.

En investering i ett mätinsamlingssystem betalar sig på mycket kort tid. Redan första veckan kan onödig förbrukning 
elimineras. Även resultatet av små åtgärder kan ses dagen efter. 

Den bästa kilowattimmen är den som inte förbrukas!
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