Datum:

2013-09-12

Pressrelease
Ny teknik gör hyresgästen engagerad i energibesparingen.
eGain är först ut med att skapa en tjänst som gör det möjligt för fastighetsägare att på
ett enkelt sätt få kontroll på inomhusklimatet i HELA fastigheten samtidigt som de
sänker sina värmekostnader och engagerar hyresgästerna i energibesparingen.
Energibesparingsarbetet i en fastighet berör alla och med vår nya tjänst eGain Sense™ får en
fastighetsägare möjlighet att interagera med sina hyresgäster och få dem att både intressera och
engagera sig i sitt eget inomhusklimat samt i hur energiförbrukningen kan sänkas genom att styra
värmen mer effektivt.
Med hjälp av en liten, diskret sensor i alla lägenheter mäts både temperatur och fukt var 15:e
minut, dygnet runt. Hyresgästerna kan när som helst läsa av sitt inomhusklimat samt aktuell lokal
5-dygnsprognos, genom att scanna en QR-kod med sin Smartphone. När koden väl scannats kan de
gå in på webbsidan och se inomhusklimatet även när de inte är hemma.
De kan dessutom välja att anonymt dela sitt inomhusklimat med sina grannar. Det ger dem
möjlighet att se hur deras inomhusklimat är i förhållande till övrigas, samt en insikt i hur mycket
mindre energi fastigheten förbrukar genom att styra värmen effektivare.
Sensorn skickar data via en central uppsamlingsenhet till vårt system för prognosstyrning, eGain
forecasting™. På så vis får fastighetsägaren även en komplett bild av inomhusklimatet i hela
fastigheten samt kraftfulla verktyg för att analysera och påverka samtidigt som värmen styrs så
effektivt som möjligt med vårt självlärande system.
eGain Sense™ innebär inga stora investeringar, det går snabbt och enkelt att installera och du kan
börja utnyttja fördelarna direkt medan vi tar ansvar för att allt fungerar som det ska, hela tiden.
-

I våra kundundersökningar har vi frågat kunder hur de tycker att våra produkter kan förbättras.
Dessa åsikter ligger till grund för utvecklingen av eGain Sense™ och det är med stolthet vi nu
kan presentera en produkt som uppfyller alla dessa krav och ändå är väldigt enkel att både
installera och använda. Det har aldrig varit lättare att spara energi, skapa ett jämnare
inomhusklimat för de boende och samtidigt bidra till en bättre miljö, säger Thorbjörn Geiser, VD
eGain Sweden AB.

För mer information kontakta:
Thorbjörn Geiser, VD, eGain Sweden AB, tel. 0705-182318
Se filmen om eGain forecasting™ på www.egain.se/film.
Besök vårt Pressrum på MyNewsDesk för mer information.
eGain utvecklar och levererar det ledande systemet för prognosstyrning – eGain forecasting™. Utifrån
noggranna energibalansberäkningar för varje individuell fastighet samt detaljerade väderprognoser styrs
värmen i flerbostadshus optimalt, vilket ger ett jämnare inomhusklimat, lägre uppvärmningskostnader och en
minskad miljöpåverkan.
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