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Hvem er KeepFocus A/S
Virksomhed i Silkeborg
Forbrugsmåling og energiledelse 
siden 1990’erne
Cloud-baserede software produkter 
og services til virksomheder, stat, 
kommuner og boligforeninger
En del af den tyske energikoncern, 
Noventic



KeepFocus mission

Engageret deltagelse i grøn transformation
af den danske bygningsmasse

gennem aktiv energiledelse



Energi- og CO2 ledelse på et nyt plan 
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EMS og fordelingsmåling i én cloud-løsning

Fordelingsmåling – alle forbrugsarter (OMS)
Fordelingsregnskaber (EED)
App med forbrugsvisualisering og sparetips (EED)
Alarmering ved spild og unormalt forbrug
Tilvalg af indeklima måling

Hoved- og bi-måling – alle forbrugsarter (OMS)
Forbrugsudvikling for bygning (inkl. CO2 og kr.)
Driftsovervågning bl.a.

Solcellers effektivitet
Fjernvarmeafkøling
Varmepumpe COP

Alarmering ved spild og unormalt forbrug



Driftsovervågning i dag – App.KeepFocus
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Driftsovervågning i dag – App.KeepFocus
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Driftsovervågning i dag - Dashboard til info-skærme

Timeforbrug 
i dag
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14 dage

Andel el fra 
grønne kilder

Konfigurerbare
Widgets til alle 
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Krav til næste generations driftsanalyse

Kombinere datasæt fra flere relaterede målere og sensorer
Præsentere handlingsorienteret indsigt til driftspersonale 
Påpege problemstillinger
Tydeliggøre økonomiske konsekvenser/besparelser
Anvise mulige årsager og løsninger (med/uden ML og AI)
Større løsninger kan indgå i energiledelses planlægningen



Næste generations driftsanalyse

Vigtigste nøgletal 
for installationstype 

per bygning
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Driftsanalyse - fjernvarme bygning

1. Vælg data fra målere
a. Hovedmåler - Samlet
b. Bimåler - Varmt vand
c. Bimåler - Opvarmning

2. Evaluer afkøling i perioden
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3
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Derfor lykkes vi

Markedets mest robuste cloud-baserede energiplatform som fundament
Flere nye brancheerfarne kolleger ombord i KeepFocus

Danfoss, Kamstrup, Vitani, Grundfos mv.

Gennem kundesamarbejde
Gennem leverandørsamarbejde
Engagerede udviklere, der motiveres af bæredygtig omstilling af vores 

samfund
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