
Smarter Buildings
Vi erbjuder våra partners och återförsäljare  
en helhetslösning med produkter och tjänster 
inom byggnadsautomation, mätning och  
smart energieffektivisering



Bemsiq — Smarter Buildings

Bemsiq är en expansiv bolagsgrupp som erbjuder produkter och 

tjänster inom byggnadsautomation, mätvärdesinsamling och 

energieffektivisering. Tyngdpunkten ligger i Norden men med 

ambitiösa tillväxtplaner i övriga Europa och i Mellanöstern.

Gruppen består i nuläget av de fem helägda bolagen Bastec, 

Ecopilot, Elvaco, NODA och Produal. Bolagen drivs som själv-

ständiga enheter men samarbetar exempelvis när det gäller 

internationell expansion, produktutveckling och marknadsföring. 

Vi söker aktivt efter fler bolag som kan bredda vår geografiska 

täckning och/eller komplettera vårt produkterbjudande.

Vår primära kundgrupp är systemintegratörer som med hjälp av 

våra produkter och tjänster skapar energi- och kostnadseffektiva 

lösningar för sina kunder. Vi jobbar också med energibolag där vi 

levererar lösningar för mätvärdesinsamling, visualisering, analys 

och optimering.

Bemsiq är ett helägt dotterbolag till Latour Industries, som i sin 

tur är ett affärsområde inom Investment AB Latour, ett svenskt 

blandat investmentbolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm 

Large Cap.

Bemsiq is a group of companies providing innovative 

products and services for building automation, metering 

and energy efficiency. The portfolio consists of five wholly 

owned companies, all based in the Nordics but with 

ambitious growth plans in Europe and the Middle East.

The companies are managed as independent entities but 

with collaboration regarding product development and 

international expansion. We are actively looking for addi-

tional acquisitions to broaden our geographical coverage 

and/or complement the offering.

Our primary customer segment is system integrators, 

who use our products and services to design energy and 

cost efficient solutions for their customers. We also work 

with utilities and ESCOs, where we deliver solutions for 

metering, visualization, analytics and optimization.

Bemsiq is a subsidiary of Latour Industries, which is a 

business area within Investment AB Latour, a Swedish 

mixed investment company quoted on the Nasdaq OMX 

Stockholm Large Cap list.

Summary in english



Bastec | Den enkla vägen till energibesparing

Bastec utvecklar och marknadsför BAS2, öppna, 
flexibla och kompletta system för byggnads-
automation som gör det enkelt att spara energi 
och sänka byggnadens totalkostnader. 

BAS2 används för att styra, mäta och övervaka ven-

tilation, värme, kyla och andra tekniska system i alla 

typer av byggnader. Det är ett komplett system där 

även energiuppföljning ingår från start. 

Sänk totalkostnaderna med BAS2
BAS2 baseras på datorundercentraler med all intel-

ligens och alla funktioner i varje enskild DUC. Det 

ger hög flexibilitet och låg kostnad vid ev ändringar 

i fastigheten. Samtidigt ger det inbyggda bildsyste-

met användaren en god överblick över hela anlägg-

ningen med mätvärden från samtliga DUC:ar. BAS2 

är objektkonfigurerat med väl utprovade funktioner, 

vilket gör att ingen projektspecifik källkod krävs. 

Därmed är behovet av ingenjörsarbete minimalt 

och BAS2 kan installeras och konfigureras av valfri 

oberoende installatör. 

I BAS2 ingår kostnadsfri programvara med konfi-

gureringsverktyg och bildeditor, samt ett inbyggt 

energiuppföljningsprogram för att mäta, optimera 

och sänka energiförbrukningen. Inga extrakostnader 

tillkommer för licenser etc. BAS2 är dessutom ett 

öppet system som kan integreras med andra auto-

mationssystem och har kommunikationsportar för 

bl.a. Modbus och M-Bus. Våra kunder kan använda 

ställdon, givare, enhetsaggregat, VAV-system etc 

från valfri leverantör.

Lättanvänt system med fri support
Alla BAS2-användare har fri support och vår perso-

nal är uppskattad för sin kunnighet och hjälpsam-

het. Våra kunder uppskattar även hur smidigt det är 

att arbeta i BAS2. Användargränssnittet är lättan-

vänt, bara peka och klicka på byggnader, våningar, 

avdelningar, kylmaskiner och ventilationsaggregat 

för att snabbt få en översikt över hela anläggning-

en. Flödesbilderna är tydliga och användare kan vid 

behov själva rita om dem, byta beteckningar och 

ändra i funktionsbeskrivningar.

BAS2 har inbyggd fullgrafisk webbserver och nät-

verksanslutning, det gör att användare kommer 

åt sina system var de än befinner sig. Allt är 100% 

fjärrkonfigurerbart, inklusive flödesbilder. Med en 

BAS2-app kan man dessutom på ett smidigt sätt 

hantera larm samt ändra börvärden och drifttider 

direkt i sin Android, iPhone eller iPad.

Bastec har över tjugofem års erfarenhet i branschen 

och att vi lyckats väl bevisas av att många kunder 

har ersatt konkurrerande välkända fabrikat med 

BAS2. Bättre betyg kan vi inte tänka oss! BAS2 säljs 

och installeras av ett 80-tal återförsäljare. I Malmö-

regionen genomför Bastec även egna entreprena-

der. Kontakta oss gärna för mer info om BAS2 och 

lokala återförsäljare.

Bastec AB | Hästvägen 4A, 212 35 Malmö  
www.bastec.se | +46 (0)40-38 15 00 | info@bastec.se



Ecopilot | Energieffektivisering och optimering 
av inomhusklimat till fastigheter
Ecopilot AB utvecklar, marknadsför och via part-
ners säljer innovativa, intelligenta och intuitiva 
mjukvarutjänster för fastighetsoptimering under 
varumärket Ecopilot®.

Ecopilot® är en programvara för energioptimering 

som integreras i nya eller befintliga värme-, ventila-

tions- och kylsystem i din fastighet. Ecopiloten kan 

liknas vid en digital tekniker som kontinuerligt opti-

merar fastighetens styrsystem, dygnet runt årets 

alla timmar. Styrprinciperna bygger på forskning 

från KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och syftar 

dels till att spara energi och samtidigt bibehålla ett 

önskat inneklimat.

I en fastighet alstras varje dag gratisenergi av 

människor, datorer, belysning och väderlek. Med 

hjälp av Ecopilot lagras energiöverskottet i byggna-

dens väggar, golv, tak, stomme och inredning så att 

energin kan användas när ett värme- eller kylbehov 

uppstår. Gratis överskottsenergi som redan finns i 

fastigheten ersätter köpt energi för uppvärmning och 

eller kylning och en betydande besparing uppstår.

Förbättra direktavkastningen och miljön
Vad Ecopilot konkret gör är att den realtidsopti-

merar och samordnar styrsystemen för din fastig-

hets värme-, kyl- och ventilationslösningar baserat 

på att långsiktigt utnyttja fastighetens termiska 

lagringsförmåga. Detta sker genom att Ecopilo-

ten på minutbasis räknar fram nya börvärden för 

temperaturer, flöden och tryck och skickar dem till 

byggnadens styrsystem. Beräkningen bygger på att 

Ecopilot tar hänsyn till byggnadstyp och byggnads-

konstruktion samt data för inomhustemperatur, 

luftkvalitet och yttre faktorer som sol, vindstyrka, 

vindriktning och utetemperatur. Dessutom används 

en lokal väderprognos, vilket gör att systemet kan 

planera fem dygn framåt och i god tid kompensera, 

utjämna och dra nytta av olika väderförhållanden.

Ecodriving för fastigheter
En Ecopilot säkerställer också att en systemkoor-

dinering mellan värme, ventilation och kyla sker 

löpande då dessa genom Ecopiloten kommer styras 

på det långsiktiga behovet i fastigheten istället för 

efter kortsiktiga förändringar av utetemperaturen. 

Erfarenhet från genomförda installationer påvisar 

en energibesparingspotential på 15-40 % genom 

Ecopilotstyrning. Förenklat kan lösningen beskrivas 

som Ecodriving för fastigheter, där de olika syste-

men inte gasar och bromsar i onödan.

Ecopilot AB | J A Wettergrens Gata 7, Box 336, 401 25 Göteborg 
www.ecopilot.com | +46 (0)31-39 59 800 | info@ecopilot.se



Elvaco | Vi ser värde i varje mätning

Elvaco levererar alla delar som krävs för ett lyck-
at mätprojekt, allt från högkvalitativa M-Bus pro-
dukter till en förstklassig insamlingstjänst. Vi ger 
dig en komplett lösning som kommer att sänka 
dina energikostnader och ge dig kontroll över 
förbrukningen. Allt utan oförutsedda kostnader!

Vi har en lösning för alla, oavsett bransch, som har 

ett behov av att mäta energi. Vi har hjälpt både sto-

ra och små företag världen över att lyckas med sina 

mätprojekt. Vi skräddarsyr den bästa lösningen för 

ert behov och med över 30 år i branschen vet vi av 

erfarenhet att kvalitet lönar sig!

Högkvalitativa produkter
Våra produkter är cloud-ready, vilket innebär att de 

är klara att använda direkt utan krångliga integratio-

ner. Allt för att du som kund ska få en så enkel och 

smidig lösning som möjligt. 

I vår produktportfölj finns:

• Gateways för kommunikation mellan mätare och 

system

• Mätare från några av marknadens största mätar-

tillverkare

• Egenutvecklade sensorer för temperatur och 

luftfuktighet

• Kommunikationsmoduler för mätare

• Tillbehör såsom antenner och kablar

Elvaco Services
Vårt mål är att förenkla vardagen för mätansvariga 

på energibolag och fastighetsbolag. Med vår tjänst 

Elvaco Services får du energi- och undermätning 

i världsklass, integrationer och exporter till ert 

affärssystem samt service av vår kunniga personal. 

I dagsläget levererar vår tjänst värden för 86 000 

mätare per år och vi växer hela tiden. 

• Övervakning av både mätare och förbruknings-

mönster i realtid

• Export av mätvärden ner på minutnivå

• Integration och API ingår 

• Få överblick över förbrukningen

• Stödjer alla M-Bus mätare

• Ingen bindningstid

Elvaco är en trygg partner med kundfokus som 

högsta prioritering. Vill du också lyckas med ditt 

mätprojekt? Kontakta oss så berättar vi mer!

Elvaco AB | Kabelgatan 2T, 434 37 Kungsbacka 
www.elvaco.com | +46 (0)300 30250 | info@elvaco.se



Noda | Intelligenta energi-tjänster

NODA utvecklar och tillhandahåller Smart Heat 
Grid för optimering av fjärrvärmesystem, och 
Smart Heat Building för energieffektivisering i 
fastigheter.

Noda Intelligent Systems har patenterade lösningar 

som använder automatiserad intelligent data-analys 

för optimering av värmetillförseln, både för enskilda 

byggnader och för hela fjärrvärmenät. 

Genom analys av varje fastighet kan Nodas Smart 

Heat Grid optimera driften av ett fjärrvärmenät med 

stora besparingar som följd och Smart Heat Buildings 

minska den genomsnittliga energianvändningen i 

fastigheter med tio procent.

Optimering av energisystem är en av vår tids stora 

utmaningar. Faktum är att varje samhälle behöver 

förbättra sin energihushållning. För att göra det 

möjligt måste de olika energiförsörjningssystemen 

kunna synkroniseras mellan produktion, distribu-

tion, konsumtion och lagring.

Med över 2000 uppkopplade fastigheter och part-

nerskap med Sveriges och Europas mest etablerade 

energibolag ligger Noda redan i framkant vad gäller 

energitjänster för hållbara värmesystem. Genom 

samarbeten med ledande energioperatörer i Europa 

etablerar Noda sig som en viktig aktör när Europas 

hållbara energisystem nu ska byggas.

NODA Smart Heat Building
NODA Smart Heat Building mäter, analyserar och 

styr fastighetens energianvändning för att minska 

energikostnader, skapa långsiktig hållbarhet och 

att öka värdet på fastigheten. Genom automatise-

rad analys och styrning i realtid, i kombination med 

djup erfarenhet inom energioptimering minskas 

den totala fjärrvärmekostnaden.

NODA Smart Heat Grid
NODA Smart Heat Grid möjliggör operativ effekt-

styrning och lastbalansering av fjärrvärmenät med 

hjälp av det mest intelligenta systemet på mark-

naden. Genom automatiserad analys, beräkning av 

fastighetens termiska tröghet, och i kombination 

med intelligenta styrfunktioner kan en fjärrvärme- 

leverantör agera proaktivt för att hantera spetslast 

och optimera det operativa beteendet hos värme-

lasten.

NODA är idag en av de ledande aktörerna i Europa 

inom intelligenta energitjänster med kontor i Karls-

hamn, Malmö, Nürnberg, London och Warszawa.

NODA Intelligent Systems AB | Biblioteksgatan 4, 374 35 Karlshamn 
www.noda.se | +46 (0)454-10 271 | info@noda.se



Produal | measure — be sure

Produal är en helhetspartner för högklassig mät-
ning och reglering av byggnadsautomation. Vi 
arbetar tillsammans med våra kunder för att hjälpa 
dem designa beprövade lösningar för byggnads-
automation på ett effektivt sätt, för att tillhanda-
hålla utmärkta kundprojekt och tjänster och för att 
tillverka OEM-lösningar av hög kvalitet. 

Vårt arbete stöds av ett omfattande helhetserbju-

dande av produkter, solid sakkunskap inom mätning 

och reglering för byggnadsautomation samt kom-

petent lokal service som tillhandahåller leverans, 

tillit och råd för våra kunder.

Resultatet är kostnadseffektivitet och tidsbesparing-

ar under hela systemets livscykel − samt bekvämlig-

het, energieffektivitet och avkastning på investe-

ringar för dem som äger och använder byggnaderna.

Omfattande produktutbud
Vårt breda produkturval innefattar över 1000 pro-

dukter för reglering, mätning, drift och idrifttagande 

och kompletteras av systemkomponenter.

De 100 medarbetarna hos Produal samarbetar med 

sina kunder lokalt och med känsla för att tillhanda-

hålla utmärkta produkter och för att utforma auto-

mationslösningar på ett effektivt sätt. 

Applikationer
Vi har över 30 års erfarenhet och det märks i tiotu-

sentals byggnader över hela världen. Våra applika-

tioner finns i hotell, kontorsbyggnader, köpcentra, 

flygplatser, konsertsalar, skolor och andra offentliga 

byggnader, museer och sjukhus. Under årens lopp 

har vi finslipat vår sakkunskap för att vara till nytta 

för dig. 

Vi vet hur viktigt det är att veta att applikationer 

tillämpas i systemen på ett driftsäkert sätt för att 

du ska få en beprövad lösning för dina specifika 

behov och för att kunna lita på lösningen.

Vi vill vara en pålitlig partner och leverera produkter 

av hög kvalitet inom allt som rör reglering och mät-

ning av klimaten i en fastighet. Energieffektivitet, 

luftkvalitet och avkastning på investerat kapital är 

det som driver kraven av idag och även i framtiden. 

Mångsidiga och noggranna mätningar med produk-

ter av hög kvalitet ligger till grunden för modern 

byggnadsautomation.

Produal Sverige AB | Post: Box 611, 135 26 Tyresö | Besök/Leverans: Solkraftsvägen 16A, 135 70 Stockholm  
www.produal.com | +46 (0)8-555 985 80 | info@produal.se
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Kontakta oss!

Bemsiq AB 
J A Wettergrens Gata 7 
Box 336 
401 25 Göteborg

www.bemsiq.com 
info@bemsiq.com

Datainsamling och 
visualisering

Mätare, sensorer 
och infrastruktur

Givare, transmittrar
och rumsregulatorer

HVAC-
system

Styr- och övervaknings-
system för värme, 

ventilation och kyla

Energi-
optimering

Energi-
optimering

Fjärrvärmenät


