
BYGG OCH FASTIGHET

34%
AV SVERIGES TOTALA 
ENERGIANVÄNDNING

DRIFT OCH UNDERHÅLL

75%
AV FASTIGHETENS 
LIVSTIDSKOSTNAD

I det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd 
miljö” anges att användningen av energi ska ske på 
ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat 
sätt för att på sikt minska och att främst förnybara 
energikällor ska användas.

BASTEC CIRRUS
Skapa energioptimerade och hållbara fastigheter

Få full kontroll över hela fastighetsbeståndet

STYR SMART

UPPVÄRMNING

70%
AV BRANSCHENS TOTALA 

ENERGIANVÄNDNING
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ed reservation för eventuella felskrivningar eller tryckfel.

Syftet med Bastec Cirrus är att ge fastighetsägare 
och förvaltare ett heltäckande verktyg för att uppnå 
effektiv, hållbar drift och förvaltning. Att förstå hela 
fastighetsbeståndet och genom optimering spara 
energi och tjäna pengar. 

Få kontroll, analysera och optimera fastighetsbeståndet med Bastec Cirrus

Bastec AB är ett svenskt expansivt, innovativt företag med egna produkter och tjänster  
för hållbar fastighetsautomation. Vi har ett nära samarbete med systeminstallatörer över 
hela landet som genomför entreprenader och slutkundsprojekt. I Skåne genomför Bastec 
även egna entreprenader. Våra produkter och tjänster hanterar styrning, reglering, mät-
ning, övervakning, larmhantering, energiuppföljning, optimering och analys, av allt från 

flerbostadshus och kontor till sjukhus och högteknologiska labb.

Bastec AB  |  Hästvägen 4A  |  212 35 Malmö 
Växel: 010-330 80 00  |  info@bastec.se  |  bastec.se

Vi har gjort det enkelt att spara energi sedan 1989.



Bastec Cirrus är en ny molnbaserad produkt från 
Bastec som svarar upp mot nutidens och framtidens 
krav på effektiv energianvändning och ökad kontroll 
av fastigheter. 

I dag står uppvärmning av lokaler och byggnader för 
hela 70% av bygg- och fastighetsbranschens totala 
energianvändning. Totalt står branschen för 34% av 
Sveriges energianvändningen. Här finns tid, pengar 
och energi att spara för den som är smart och opti-
merar sina fastigheter till att bli långsiktigt hållbara!

Spara tid, pengar och miljö
Bastec erbjuder dig nu en kraftfull produkt för att ta 
kontroll över hela ditt fastighetsbestånd. Optimera, 
analysera, jämför och säkerställ att varje fastighet 
når sin maximala potential när det gäller att spara 
tid, pengar och miljö. Single Sign-On, SSO, en ge-

Hållbara fastigheter kräver smart styrning

mensam inloggning, förenklar också för administra-
tör och användare.

Samla all data, analysera och agera
Styrkan med Bastec Cirrus är att du kan integrera 
mot alla tekniska system i alla fastigheter i hela be-
ståndet. Cirrus samlar in data från DUC:ar, givare, 
energimätare, aggregat etc, om elförbrukning, vär-
me, kyla, vatten, ventilation, osv. 

All data processas och presenteras i Cirrus lättöver-
skådlig användargränssnitt, där du kan analysera, se 
trender och optimera varje fastighet i detalj. Det spe-
ciella med Cirrus är att du alltså kan agera på dina 
insikter och direkt styra och justera i fastigheten. Du 
får full kontroll över hela fastighetsbeståndet, kan 
jämföra statistik och åtgärder i olika fastigheter och 
hämta ut användarspecifika rapporter.

Bastec Cirrus hjälper dig att  
optimera, analysera och effektivisera  

hela fastighetsbeståndet.

Funktioner och verktyg som ingår i Bastec Cirrus
När du loggat in i Bastec Cirrus möts du av en översikt med energidata 
visualiserat i diagram, som visar förbrukning för valda fastigheter utifrån 
vald tidsperiod. Du ser även totala antalet uppkopplade fastigheter, antal 
larm, pågående larm, avvikelser, trender och energikostnader.

Med kartfunktionen får du en annan typ av översikt av hela fastighets- 
beståndet. Du kan zooma in och klickar på vald fastighet, för att få all infor-
mation som är kopplad till den. Fastighetsikonen byter färg från grön till 
röd om något larm är aktivt. Alla larm hanteras från en gemensam lista och 
kan skickas till mobiltelefon och dator via SMS eller e-post genom en notifi-
kation. Ett larm kan kvitteras med en kommentar om så önskas.

Bastec Cirrus samlar in data från alla typer av system, energimätare samt 
givare i fastigheten och presenterar dem i tabellform. Larmgränser och för-
skjutning av värmekurvor, uppspeglade dynamiska flödesbilder, dashbo-
ards, dokument samt digital tvilling hanteras via undermenyer.

Förändringar som görs i Bastec Cirrus lagras i händelseloggen. Du kan titta 
på vald fastighet eller på hela beståndet. Du kan även manuellt lägga upp 
och kommentera information som t.ex. läckage i vyn avvikelser.

Genom att Bastec Cirrus hela tiden 
övervakar i bakgrunden, analyserar 
och hanterar problem som kan upp-
stå, optimeras driften effektivt och 
därigenom ges en lägre energiför-
brukning och sänkta kostnader.

I Bastec Cirrus ingår även möjligheten 
att skapa en så kallad ”digital tvilling”, 
en faktisk 3D-avbildning av en under-
central, där du kan lägga in dynamiska 
mätvärden för alla komponenter.

Uppspeglade dynamiska flödesbilder

Snabböversikt:
• Modern molnbaserad 

plattform, med hög  
säkerhetsnivå

• Hanterar hela fastighets-
beståndet

• Kartfunktion
• Samlar och visualiserar 

data från alla uppkopp-
lingsbara system

• Uppspeglade dynamiska 
flödesbilder

• Samlad larmlista
• Händelselogg
• Verktyg för att analysera 

och optimera i detalj
• Rapportgenerator
• Single Sign-On, SSO
• Digital tvilling
• Kommunicerar mot t.ex. 

MQTT, S7, XMPP, HTTPS, 
BACnet, Modbus, KNX

• Energidata från energi-
bolag 

Tekniska krav:
DUC-mjukvaran i styrsystem 
BAS2 måste vara uppdaterad 
till version 7.3.0.9 (HTML5). 

Minst en DUC behöver vara 
ständigt uppkopplad. 

Den högsta säkerhets-
tekniken med krypterade 
VPN-tunnlar via speciella 
routrar används, med upp-
koppling via 4G och TCP/IP 
för att tillgodose de krav som 
IT-avdelningar ställer.

Kontakta oss för demo och 
mer information.


