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EcoGuard Wireless
Trådlösa mätare och sensorer

EcoGuard erbjuder ett komplett erbjudande av mätare och sensorer för 
mätning i fastigheter. Våra trådlösa sensorer är utvecklade av oss och 
tillverkas i Sverige. De är optimerade för placering i lägenheter och har en 
beräknad batterilivslängd på 20 år. 

EcoGuard Wireless Sensorer levererar mätvärden trådlöst till molntjänsten 

CURVES Cloud. Insamling sker via en radiomottagare. EcoGuard Wireless har 

marknadens bästa räckvidd, vilket gör att du behöver färre mottagande 

receivers för att fånga upp signalerna från mätare och sensorer. 

Räckvidden är mellan 50-100 meter beroende på fastighetens konstruktion. 

Värden kan presenteras per kvart, timme eller dygn.

Trådlös temperatur- och 
fuktmätning

EcoGuards trådlösa temperatursensor med diskret 
design är installerad i 10% av alla Sveriges lägenheter.

Den finns i två utföranden, med enbart temperatur-
mätning eller med temperatur och fuktmätning. 
Temperatursensorn följer de normer som gäller för 
mätning av inomhustemperatur och är testad och 
certifierad hos SP (RISE). SP skriver i sitt protokoll;

”EcoGuards temperatursensorer har en onoggrannhet 
på ±0,15 °C. Ett resultat i absolut toppklass.”

Räckvidd i byggnad kan vara upp till 100 meter 
beroende på byggnadskonstruktion.

Trådlös utetemperaturmätning

Med mätning av utetemperatur ökar värdet av inne-
temperaturmätning. Det ger vägledning om hur bra 
fastighetens reglersystem är inställt och hjälper dig 
att minska energianvändningen i fastigheten.

Trådlös temperaturmätning 
av VVC, radiatorkretsar och i
ventilation

Med EcoGuards trådlösa rörtemperatursensor är det 
enkelt att mäta VVC, radiatorkretsar och ventilation. 
Med den goda trådlösa långa räckvidden kan mätning 
ske på flera ställen och i periferin i fastigheten.

EcoGuard StatusSensor

I en fastighet finns det otaliga system och hårdvaror som 
för det mesta fungerar som de ska. Men ibland blir det fel. 

StatusSensor kan kopplas till alla detektorer med relä-
utgång. De kan rapportera in status för fläktar, tekniska 
larm, tryck, kontaktorer för takvärmare, närvarogivare 
och mycket mer. Sensorn för statuslarm är avsedd för 
icke-kritiska larm. 

Hur fungerar det? 
Värden som levereras är 0 vid öppen kontakt och 1 vid 
sluten kontakt. Statuslarm levereras varje timme till 
CURVES Cloud eller till en lokalt ansluten EcoGuard 
Navigator.
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Wireless M-Bus temperatursensor

• Följer M-Bus standarden 13757 

• Den är enkel att installera 

• I byggnad krävs normalt en radiomottagare per 

trappuppgång 

• Sändintervallet är konfigurerbart där standard  

är var 6:e minut

• Beräknad batterilivslängd är upp till 12 år

M-Bus sensorer

EcoGuard erbjuder mätare och sensorer för mätning med M-Bus. 

Trådad M-Bus temperatur- och 
fuktsensor

• Följer M-Bus standarden EN 13757

• Sensorn mäter temperatur och luftfuktighet 

• Den är enkel att installera och passar  

över en vanlig 70mm väggdosa 

• M-Bus värden levereras momentant



Vatten-, el- och energimätning

Vi har ett komplett sortiment av mätare för debitering av hyresgäster 
och för statistikmätning på fastighetsnivå. Samtliga mätare finns för 
kommunikation med EcoGuard Wireless, Wireless M-Bus eller trådad 
M-Bus.

Vatten- och Energimätare kan beställas i olika utförande vad gäller mättek-
nik, med vinghjul eller ultraljud, och storlek. Vinghjulsmätare är en enklare 
mätmetod med lägre noggrannhet vid mindre flöden där ultraljud känner av 
mycket små flöden. Då ultraljudsmätaren inte har mekaniska delar så är den 
mindre känslig för partiklar i vattnet vilket kan ge en längre livslängd. Ultra-
ljudsmätaren kan även monteras i valfri position vilket kan underlätta vid 
installationstillfället.

Vattenmätning
I lägenheter installeras mindre mätare med Q3= 1,6 m3/h eller Q3 = 2,5 m3/h. 
Vinghjulsmätare är det normala valet av mätteknik, men ultraljud kan vara 
ett alternativ. 

Vid mätning på fastighetsnivå och på VVC rekommenderas ultraljudsmätare. 
Mätare levereras med storlekar från Q3= 2,5 m3/h till Q3= 25 m3/h.

Elmätning
Vi har elmätare för mätning på lägenhetsnivå och mätning på fastighetsnivå. 
Du väljer typ av montage, vägg- eller DIN-montage, och modell, 1-fas, 3-fas 
eller trafomätare. 

Energimätning
Vi har värmemängdsmätare/energimätare för mätning på lägenhetsnivå och 
fastighetsnivå.

Mättekniken i mätarna är ultraljud vilket ger god funktionalitet och mät-
noggrannhet. Storlek på mätare finns från Qp = 0,6 m3/h till Qp = 15 m3/h. 
 



SENSORER     Kommunikation        Övrigt 
Temperatursensor    EcoGuard WL 

Temperatur- och Fuktsensor   EcoGuard WL          Finns variant för fuktiga miljöer   

Utetemperatursensor    EcoGuard WL   

Rörtemperatursensor    EcoGuard WL         Välj 40cm, 150cm eller 300cm kabel 

Statussensor     EcoGuard WL   

Temperatursensor    WL M-Bus   

Temperatur- och Fuktsensor   M-Bus   

    

MÄTARE    

Vattenmätare     Kommunikation        Mätteknik  Storlekar     Användningsområde

Varmvattenmätare    EcoGuard WL / WL M-Bus / M-Bus      Vinghjul  Q3 = 1,6 m3/h, Q3 = 2,5 m3/h   Lgh, småhus, lokaler

Kallvattenmätare    EcoGuard WL / WL M-Bus / M-Bus      Vinghjul  Q3 = 1,6 m3/h, Q3 = 2,5 m3/h   Lgh, småhus, lokaler

    

Varmvattenmätare    EcoGuard WL / WL M-Bus / M-Bus      Ultraljud  Q3 = 1,6 m3/h, Q3 = 2,5 m3/h   Lgh, småhus, lokaler

Kallvattenmätare    EcoGuard WL / WL M-Bus / M-Bus      Ultraljud  Q3 = 1,6 m3/h, Q3 = 2,5 m3/h   Lgh, småhus, lokaler

Varmvattenmätare    EcoGuard WL / WL M-Bus / M-Bus      Ultraljud  Q3 = 2,5 m3/h till Q3 = 25 m3/h   Fastighet

Kallvattenmätare    EcoGuard WL / WL M-Bus / M-Bus      Ultraljud  Q3 = 2,5 m3/h till Q3 = 25 m3/h   Fastighet

    

Energimätare ultraljud    Kommunikation        Mätteknik  Storlekar     Användningsområde

Värme/kylmängdsmätare   EcoGuard WL / WL M-Bus / M-Bus      Ultraljud  Qp = 0,6 m3/h till Qp = 2,5 m3/h   Lgh, småhus, lokaler

Värme/kylmängdsmätare   EcoGuard WL / WL M-Bus / M-Bus      Ultraljud  Qp = 2,5 m3/h till Qp = 15 m3/h   Fastighet

    

Elmätare     Kommunikation        Montage  Typ 

Elmätare     EcoGuard WL / WL M-Bus / M-Bus      Vägg   1-fas, 3-fas 

Elmätare     EcoGuard WL / WL M-Bus / M-Bus      DIN   1-fas, 3-fas, trafo 

    

KOMMUNIKATIONSPRODUKTER    

Produkt     Kommunikation        Montage  Övrigt      Användningsområde

Centralenhet     EcoGuard WL för GPRS        Vägg  

Centralenhet     EcoGuard WL för IP        Vägg  

Air Receiver     EcoGuard WL, M-Bus        Vägg  

Air Receiver     WL M-Bus         Vägg  

Navigator     EcoGuard WL, M-Bus, Modbus, IP      DIN  

Master      M-Bus          DIN   32, 64, 128, 256 laster 

EcoReader     EcoGuard WL, M-Bus                 Pulsavläsning mätare 

    

Tillbehör urval    

Produkt     Användningsområde        Storlekar 

Mediaskåp     Avsedd för Navigator och x antal Master   

Kanalfäste     Avsedd för montage av rörtemp. i ventilationskanaler   

Backventil     Vid montage av vattenmätare       G15 

Konsol      Montage av vattenmätare   

Anslutningsstolpe    Vid montage av vattenmätare       G20/G15 

Avstängningsventil    Vid montage av vattenmätare       Cu12 rör till Cu22 rör 

Halvkoppling     Vid montage av vattenmätare       G20/G15 

Passbit      Förberedelse vattenmätning       110mm G20 

Väska för mobilt tempkit   Förvaring av mobila tempsensorer   

Verktyg      För nedmontering av EcoGuard WL temperatursensor      

EcoGuard WL = EcoGuard Wireless WL M-Bus = Wireless M-Bus M-Bus = Trådad M-Bus
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