
Smarta elmätare som 
sätter kunden i centrum
Företaget Comsel har under ett par decen-
nier utvecklat allt mer sofistikerade mätin-
samlingslösningar. Tidigare har elkunder 
inte fått ut särskilt mycket av sin elmätare 
som huvudsakligen levererat mätdata för 
fakturering åt nätbolaget och i bästa fall 
kunnat visa hur stor förbrukningen var 
under gårdagen. Idag är möjligheterna 
stora att istället låta elmätaren bli en del av 
kundens smarta hem. Moderna elmätare 
försedda med de rätta kommunikations-
teknologierna kan i realtid kommunicera 
och utbyta information med till exempel 
termostat, värmepump och solpanel och 
se till så att energin används så smart och 
effektivt som möjligt.

Kristian Heimonen är grundare och vd 
för Comsel.

– Det finns en spännande framtid för 
den här typen av produkter, säger han. 
Datamängderna ökar oerhört snabbt och 
det krävs sofistikerade produkter som i 
realtid kan ta tillvara relevant information.

Comsel har sedan länge valt att använda 
helt öppna, säkra och användarvänliga 
gränssnitt för att kunna tillgodose elan-
vändaren med information som hen 
faktiskt behöver och är intresserad av. 
Systemen är enkla på ytan men kompli-
cerade i tekniken: man måste ha tillgång 
till rätt data vid rätt tidpunkt för att kunna 
skapa individuellt anpassad information 
och innehåll, medan användarens per-
sonliga integritet eller datasäkerhet inte 
får påverkas.

– Utvecklingen drivs både av vidgade 
tekniska möjligheter och av den ökande 
tillgången på förnyelsebar energi, säger 
Kristian Heimonen. Mikroproduktion av 
elektricitet blir allt vanligare och att då 
ha en och samma elmätare som kan 
visa både produktion och förbrukning, 
som automatiskt styr flödena beroende 

på aktuellt elpris och undviker höga 
effektuttag vid tidpunkter då den övriga 
belastningen är stor skapar verklig 
användarnytta.

Comsels teknologi ger också elnätsbo-
lagen möjlighet att utveckla sin verksam-
het. Den öppna tillgången till realtidsdata 
från exempelvis el-, värme- och vatten-
mätare i systemet möjliggör ännu större 
interaktion.

– Comsel arbetar för att skapa en ny mark-
nad för innovation där tredjepartsutveck-
lare enkelt kan bygga applikationer och 
produkter som snabbt och säkert kan inte-
greras i systemet, säger Kristian Heimonen. 
Möjligheterna till olika former av last- och 
komfortstyrning är nästan obegränsade 
tack vare öppna Internet-standarder.
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Comsel System grundades i 
Finland 1989 och etablerade sig i 
Sverige 1996. Fokus ligger på pro-
duktutveckling av lösningar inom 
fjärravläsning för energibranschen, 
s.k. Smarta Mätare. Comsel Sys-
tem har levererat mer än 1 miljon 
TCP/IP-baserade mätpunkter till 
den nordiska marknaden.
Läs mer på: www.comsel.se
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