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Effektiv fastighetsautomation

Bastecs styrsystem är den enkla vägen till energibesparing
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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.

Köpcentrum/handel
Kv Caroli

Övrigt
Scandlines HH

BAS2 passar lika bra till nybyggnation som till ombyggnad av äldre system. 
Här är några exempel från Bastecs egna entreprenader i Skåneregionen. 

Skolor
World Maritime University

Flerbostadshus
BRF Malmöhus 23

Kontorsfastigheter
Prisma

Offentliga byggnader
Olympia Arena

Sjukhus/vård
Akut- och infektionskliniken

Industri
MAX IV-Laboratoriet



BASTEC AB utvecklar och marknadsför smarta 
system för fastighetsautomation. Vi har drygt 30 års 
erfarenhet och ett stort partnernätverk som utför 
entreprenader och projekt med vårt system BAS2. 
Bastecs kontor finns i Malmö där vi även driver egna 
entreprenader och kundprojekt. Det ger i sin tur vär-
defull information tillbaka till både vår support- och 
utvecklingsavdelning. 

Bastec AB ägs av Bemsiq, ett helägt affärsområde 
inom börsnoterade Investment AB Latour. Bolags-
gruppen Bemsiq AB utvecklar och säljer produkter 
och teknologier för att göra fastigheter smartare och 
grönare, inriktat mot fastighetsautomation, mätdata-
insamling och energieffektivisering. Våra ledord vilja, 
reko, vänlig och smart genomsyrar allt vi gör och vi 
sätter stort värde på goda relationer med kunder och 
partners.

Vår affärsidé:
Bastec erbjuder marknadens smartaste  

och mest lättanvända system inom fastighets- 
automation som ger största möjliga energi- 

besparing och lägst totalkostnad.

STYR SMART MED BASTEC

BAS2 – Den enkla vägen till energibesparing 
BAS2 är ett smart och flexibelt system för fastighets-
automation som minskar energiförbrukningen och 
ökar komforten inomhus. BAS2 ger lägre totalkost-
nader för kunder i alla typer av byggnader, från sjuk-
hus och industrier till kontor, skolor och bostäder. 

BAS2 är ett helt öppet system som enkelt kan installe-
ras och konfigureras av en oberoende installatör. Ofta 
är behovet av ingenjörsarbete minimalt, eftersom 
systemet är så lättanvänt. Ett befintligt BAS2-system 
kan uppgraderas till senaste version vilket säkerstäl-
ler en optimal funktion. 

BAS2 är webbaserat med inbyggd fullgrafisk webbser-
ver, vilket gör det smidigt att arbeta med på distans 
och support kan också enkelt ges. Med systemets 
kostnadsfria appar för Android, iPhone och iPad, blir 
det enkelt att alltid ha systemet med sig i fickan och 
gör att såväl börvärden som drifttider snabbt och 
smidigt kan ändras på distans. 

Inget behov av Scada eller huvuddator 
BAS2 innehåller alla komponenter från början och via 
den inbyggda webbservern nås även samtliga para-
metrar som signaldatabas, larm, funktionsbeskriv-
ning, manöverpanel, trender, flödesbilder, kalender, 
åtgärdslogg mm. 

Fri programvara utan licenskostnader 
I BAS2 ingår kostnadsfri programvara, med bild- 
editor och konfigureringsverktyg. Systemet är 100% 
fjärrkonfigurerbart, även flödesbilder. Programvaran 
är licensfri och kan laddas ned utan begränsningar 
till alla datorer (Windows). 

5 års garanti och fri support 
Bastec AB erbjuder minst 5 års garanti på alla egna 
produkter, samt fri telefonsupport för samtliga an-
vändare och systemintegratörer. 

BAS2-avtal 
Avtal ger fria uppgraderingar av programvaran BAS2. 
För systemkomponenterna fungerar det även som en 
förlängd garanti. Med tillgång till senaste program- 
versionen blir systemets funktion optimal och fram-
tidssäker.

XL13:
• Modulbaserat
• Upp till 13 in- och ut-

gångsmoduler
• Valfria kombinationer
• Max 104 I/O
• Kommunikation via 

USB, Ethernet TCP/IP, 
GSM-modem, OP/PC, 
Modbus master/slav 
RTU/TCP, DUC-slinga och 
M-Bus via adapter

CPU-modulen enkel att byta 
för framtidskompabilitet.

XE16-COM:
• För normcentral
• 8 valbara ingångar som 

digitala, analoga eller 
puls

• 4 digitala utgångar
• 4 analoga utgångar
• Kommunikation via 

USB, Ethernet TCP/IP, 
GSM-modem, OP/PC, 
Modbus master/slav 
RTU/TCP, DUC-slinga och 
M-Bus.

E16 expansion:
(Max 2 expansioner/enhet)
• För normcentral
• 8 valbara ingångar som 

digitala eller analoga
• 4 Digitala utgångar
• 4 Analoga utgångar

Gör ett smart val av styrsystem, välj BAS2 från Bastec

Hållbara fastigheter kräver smart styrning

BAS2-ENHETER:

Uppkopplat!


