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Tuotannonseuranta

GEF Vision

-energianhallintapalvelu
Älykästä tekniikkaa ja
energiankäytön hallintaa.
Saat enemmän tuottoa
aurinkovoimalasta.
Vähennät energiakuluja
ohjaamalla sähkönkulutusta
edulliseen aikaan.
Ota yhteyttä! Kootaan yhdessä
tarpeisiisi parhaiten sopiva
energianhallintapaketti.
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Seuraa, ohjaa, säästä!
GEF Vision -energianhallintapalvelun
avulla säästät energiakuluissa.
Tuotannon seuranta

Kulutuksen ohjaus
GEF Toimisto

Jos sinulla on aurinkovoimala, voit GEF Visionin
avulla seurata sen
tuotantoa reaaliaikaisesti.

Voit ohjata 1-6 laitetta aurinkosähkön tuotannon, SPOT-hinnan
tai kiinteistösi sähkönkäytön
mukaan.
Ohjaustapoja on monia ja
kulutusohjaus soveltuu
käytettäväksi myös ilman
aurinkosähköä.

• Saat enemmän tuottoa
aurinkovoimalastasi ohjaamalla
omaa energiankäyttöäsi.
• Saat ohjattua sähkönkulutusta
edullisen energian aikaan,
myös ilman aurinkosähköjärjestelmää.
• Saat suomalaisen, Suomeen
suunnitellun energianhallintapalvelun, jossa on vahva
tuotekehitys ja tuki.

Kulutuksen mittaus
Seuraa kiinteistösi sähkönkäyttöä reaaliajassa.
Kulutusmittaus erittelee käytetyn
sähköenergian määrän, osto- ja
myyntisähkön osuudet.

GEF Vision

GEF Vision

Kulutusmittaus

Tuotannonseuranta

Seuraa kiinteistön
sähkönkäyttöä reaaliajassa.

Seuraa aurinkovoimalasi tuotantoa
missä haluat, milloin haluat.

• Näet yhdellä silmäyksellä kiinteistön
energiankäytön kokonaiskuvan
– kulutuksen sekä osto- ja myyntisähkön määrän.

• Reaaliaikainen seuranta – päivittyy
kymmenen sekunnin välein.
• Suomessa suunniteltu, suomenkielinen
järjestelmä on helppokäyttöinen.

GEF Toim
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• Reaaliaikainen – tiedot päivittyvät
kymmenen sekunnin välein.

• Monipuolisesti yhteensopiva eri
inverttereihin. Voidaan kytkeä
myös jälkeenpäin.

• Suomenkielinen, Suomessa suunniteltu.
Muina kielinä tukee myös ruotsia
ja englantia.

• Tuotannonseuranta voidaan yhdistää
GEF Kulutusohjaukseen ja
GEF Kulutusmittaukseen.

• Voidaan yhdistää GEF Kulutusohjaukseen,
jolloin pystytään reagoimaan kulutuksessa
tapahtuviin muutoksiin.
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Kulutusmittaus
Tuotannonseuranta
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Kulutusohjaus
Ohjaa kiinteistön sähkönkulutusta aurinkosähkön tuotannon, sähkön hinnan tai kiinteistön
sähkönkäytön mukaan.
• Pienennä sähkölaskua ja ohjaa kulutusta edulliseen aikaan.
• Hyödynnä aurinkosähkön tuotanto täysimääräisesti.
• Soveltuu myös kiinteistöihin, joissa ei ole aurinkosähköä.
Ohjaa kulutusta välttäen markkinoiden kalleimmat tunnit.
• Turvallinen ja luotettava, Suomen oloihin suunniteltu ja tehty.
• Toimii parhaiten GEF Kulutusmittauksen kanssa.
• Voidaan yhdistää GEF Kulutusohjaukseen,
jolloin pystytään reagoimaan kulutuksessa
tapahtuviin muutoksiin.
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Valitse suomalainen
GEF Vision -energianhallintapaketti
Monipuolinen ja korkealaatuinen GEF Vision
on suunniteltu ja rakennettu Suomessa.
Palvelulle on myönnetty avainlippu.

Ota yhteyttä!
Kootaan yhdessä
tarpeisiisi parhaiten
sopiva energianhallintapaketti.

GreenEnergy Finland:
• Toimitusvarmuus, saatavuus
• Markkinoiden paras asiakaspalvelu

GEF
GreenEnergy Finland Oy
GreenEnergy Finland Oy (GEF) on suomalaisomisteinen aurinkosähkön edelläkävijä vuodesta 2010.
GEF tunnetaan asiakkaidensa keskuudessa paitsi korkealaatuisista tuotteistaan myös markkinoiden parhaasta
asiakaspalvelusta ja koulutuspalveluistaan.
GEF toimittaa valmiit aurinkovoimalapaketit tehokkaasti
logistiikkakumppaninsa kanssa jälleenmyyjiensä asiakkaiden
toimitusosoitteeseen.

• Korkealaatuiset tuotteet
• Asiantuntija- ja koulutuspalvelut
• Energianhallinnan kokonaistarjonta, aurinkosähkö,
sähköauton lataus,
kiinteistöakustot

GreenEnergy Finland Oy
info@gef.fi
www.gef.fi

Helposti asennettava ja jatkuvasti kehittyvä ja laajennettava
GEF Vision energianhallintapalvelu tarjoaa loppuasiakkaille
parhaan mahdollisen hyödyn voimalastaan sekä selkeää
säästöä energiakuluihin.
GreenEnergy Finland Oy:n pääomistaja on Oy Flinkenberg Ab.
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