
Smart styrning för fastigheter
Tune Highrise är ett system för effektivare styrning av 
värmesystem i fastigheter med vattenburen värme.
Systemet passar utmärkt för alla storlekar av fastigheter.



Smart styrning
för Fastigheter
Tune Highrise är ett system för effektivare styrning av 
värmesystem i fastigheter med vattenburen värme. 
Systemet passar utmärkt för alla storlekar av fastigheter.

Med Tune Highrise installerat får fastighetsägaren full 
kontroll och en optimal styrning av värmesystemet - 
samtidigt som de boende får en ökad komfort och sparar 
energi. Systemet består av av temperatur & fuktsensorer, 
gateway, insamlingsenhet, repeater(s) samt styrenhet - 
som installeras i anslutning till fastighetens värmesystem.

Det som våra kunder uppskattar allra mest är gränssnittet 
för Tune Highrise där du enkelt kan se alla värden samt 
styra temperaturen. Inget mer spring ner i undercentraler 
med regleringar som ofta är svåra att ställa in.

Full kontroll och 
ökad komfort

lätthanterat
gränssnitt

Många kunder ligger i intervallet 6-17% besparing!

beskrivning av tekniken
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Mätning av fastighetsförbrukning
i undercentral och styrning av 
tillförd energi

Mätning och styrning av 
temperatur i fastigheten

Styrning av energi mot 
energileverantör för 
optimering mot tariffer

Rapportering av data för upp-
följning. Debiteringsunderlag av 
el varm och kallvatten

ADMIN
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STYRPARAMETRAR FÖR
VÄRMESYSTEMET

Lönar sig på 2-4 år,
eller direkt

När systemet har samlat in all nödvändig informa-
tion, bland annat utomhus- och inomhustempe-
ratur, kommunicerar vår Gateway med Ngenic’s 
styralgoritm för optimal styrning av värmesystemet. 
Fastighetsägaren kan enkelt sätta en önskad 
temperatur samt se historisk data.

Energibesparingen är vanligtvis 6-17%.
Tar ni hela investeringen är återbetalningstiden
2 – 4 år. Med vårt erbjudande om att dela vinsten (EPC)
lönar det sig från dag 1.

Styrning
Genom Tune Highrise får fastighetsägaren 

ökad kontroll, de boende får ökad komfort 

och spar samtidigt energi. Med tillägget 

Ngenic Track samlas även energidata från 

energileverantörens mätare i realtid in och 

rapporteras in i samma användargränssnitt. 

Kombinationen ger dessutom möjlighet att 

även optimera köpt energi för att minimera 

fastighetens tariffkostnader för både el och 

fjärrvärme.

INTEGRATION
Kan även utnyttja mätdata från ett antal 

befintliga system med temperaturdata 

för styrning.

Temperatur
Temperatur, fuktmätning med trådlösa 

sensorer ger möjlighet för bra uppfölj-

ning samt att kunna styra med Tune 

Highrise.

(Batteritid på c:a 10 år med litiumbatterier)

Installation
Mycket enkel & snabb installation.

Installationstid för 10-15 lägenheter 

är endast c:a 2 timmar. Även de större 

systemen går snabbt att installera.



Kungsgatan 41, 753 21 Uppsala, info@ngenic.se, www.ngenic.se

Ngenic är ett ledande energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av energisystem, med energiföretag, fastighets-
ägare, bostadsrättsföreningar och villaägare som kunder.  Produkterna och systemen möjliggör ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av 
befintlig infrastruktur i el- och fjärrvärmenät, samtidigt som kundvärdet av energileveransen ökar. Energieffektiviseringsföretagen (EEF) utsåg 
2019 Ngenic till Årets framtidsföretag. Vi på Ngenic är dessutom mycket stolta över att vara ett av få svenska bolag på European Institute of 
Innovation and Technology’s lista över de mest kommersiellt attraktiva innovationerna inom hållbar energi!

Huvudkontoret ligger i Uppsala. Ngenic är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NGENIC). 

...samt BRF:er över hela Sverige.

Våra referenser


