


Lägg energi på effekt, inte bara på energi



Vad händer på elmarknaden just nu ?



Nyheter var och varannan dag om el

Faktaruta:

• Brist på kapacitet i svenska elnätet

• Kärnkraft stängs (2 reaktorer)

• Kostnaden för elnät är större än 
kostnaden för att tillverka elen!

• Planerbara energislag ersätts med 
intermittenta (vind & sol)

• Elbilar (se nästa slide)



Utveckling andel elbilar 2016-2020

Dec -16 Dec -17 Dec -18 dec -19 dec -20

3% 5% 12% 10% 49%

Helår
2016 2017 2018 2019 2020

3,3% 5,1% 8,1% 11,5% 32.2%



Eon 2020-2023



Lägg energi på effekt, inte energi!



Med Ferroamps Energyhub skall ni fokusera på kostnader, 

• De fasta kostnaderna går att kapa abonnemang = kW

• De rörliga kostnaderna går att kapa = kWh

• Vara förberedd för vad framtiden har att erbjuda

• Priset på kWh ligger ganska still, priset på kW går upp





Ett exempel från Malung

5 elradiatorer
 2 x 1000W x 1h=5kWh

Bastu
 2000W x 1h=2,0kWh

Matlagning
 1500W x 1h=1,5kWh

Elbilsladdning
 3700W x 1h=3,7kWh

5 kW

1,5 kW

2 kW

2 kW

3,7kW

Tot: 14,2kW

Energikostnad (under 1h):
14,2kWh x 1,5= 21,30kr

Effektkostnad (per mån):

14,2kW x 110 = 1562kr

Varmvatten
 2000W x 1h=2,0kWh



Solel, perfekt, men sen då?

Klart vi ska ha solel
Fast vad sker när solen har gått ner?



Electricity - DC empowered

Använd som ”stand alone” 
eller komplettera enkelt 
med/till: solel, energilager

Energi och effekt-optimering med solel och energilager



63A63A

50A

Mät, analys, styr (strömutjämna)
Ta kontroll
Flytta energi - skydda huvudsäkring eller minska nätavgiften

80A 80A

Fas 1    2    3



Phase balancing in action

Laster 
i fastighet

Över 
huvudsäkring

Balanced phase currents and reduced current in neutral conductor

Likström



Säkra inte upp, säkra ner (eller behåll) din HS

• Att gå från 25A till 16A = ca -2000:-/år (Ellevio)

(under en solcellsanläggnings livstid kostar  i Eon Syd = -60.000kr)

• Att gå 16A -25A = + 2000:-/år pga att man köpt elbil blir en onödigt 
dyr affär, som tur är finns Ferroamps fasbalansering!



Lite mer pengar i investering men samma återbetalningstid
eller ev. kortare (jämförelse ca10kW Europeisk strängväxelriktare)

• Att gå från 25A till 16A = ca -2000:-/år (Ellevio)

(under en solcellsanläggnings livstid = -60.000kr)

• Att gå från 20A till 16A = ca -1000:-/år (Ellevio)

(under en solcellsanläggnings livstid = -30.000kr)



Ex. att gå från fast abonnemang till 
effektabonnemang

Fast kostnad
7 200kr

Fast kostnad
16 752kr

63A Huvudsäkring
Säkringsabonnemang

80A Huvudsäkring
Effektabonnemang

Effektkostnad
42 720kr

Exempel: EON prisområde Syd

1kW kostar 89kr/mån

I exemplet
Högsta snittimma 
40kW/mån

+ 33 168 kr/år att gå från 6380A



Generations- & teknikskifte nu och i framtiden



Solel 1.0  Traditionell Solelsinstallation

Huset = Chassi
Solpaneler = Motor
Växelriktare = växellåda

kWh

• Omvandla 
likström till 
växelström, inget 
annat

• Producerar solel
när solen skiner



Solel 2.0 med ferroamp - Var är vi? vart vill vi? styr dit!

Huset = Chassi
Solpaneler = Motor
Växelriktare = Växellåda
Analysportal = GPS 
EnergyHub = Ratt

Mätsystem = GPS

kWh + kW



Solel 2.0 med ferroamp - Var är vi? vart vill vi? styr dit!

Huset = Chassi
Solpaneler = Motor
Växelriktare = Växellåda
Analysportal = GPS 
EnergyHub = Ratt

Mätsystem = GPS

kWh + kW

-Skyddar huvudsäkringen

-Skalbart och kan 
kompletteras (mer sol, 
mer batterier, mer 
växelriktarkapcitet).

-Förstärker husets övriga 
elsystem

-Övervakning på 
sekundnivå

-Framtidssäkert



Framtidssäkra din villa med ferroamp

760 VDC

DC nanogrid

Smart and Kraftfull 
likströmsbaserad 
elbilsladdning

ESO
Energy Storage Optimizers

Växelström AC

Problemfri
Laddning med 
fasbalansering

SSO
Solar String Optimizers

ACE teknik
Battery modules via BMS

Elmätare och
huvudsäkringar

Grid

Portal



Solel 2.0 Kombinera solel och batterier (kWh + kW)

Blå - Förbrukning i byggnadGul - Solproduktion Svart – Inköp/export elnät

Grön under baslinje – Laddning av batteri

Grön över baslinje – Urladdning av batteri
under effekttopp



Smarter e award 2018 – Energy game changers

Läs mer: Senergias Teknikblogg



Ferroamp EnergyCloud & analysportal



Högupplöst mätdata av förbrukning och egenkonsumtion



Effektvy i snitt och min/max per timme, per fas vardagar



Hur identifierar jag en (villa) Ferroamp-kund?

• Vill spara pengar genom solel

• Vill kunna sänka, behålla eller slippa höja huvudsäkring

• Har, eller tros sig att skaffa elbil

• Vill ha den smarta och senaste tekniken

• Förstår att framtidssäkra genom ETT system som är skalbart

• Teknikintresserad & öppen för att skaffa energilager



Hur identifierar jag en (BRF) Ferroamp-kund?

• Föreningen planerar eller har elbilsladd, effekten räcker inte till nu eller i framtid

• Vill framtidssäkra sin investering

• Har ett behov av analys av energi och effektflöden

• Har ett systemtänk (solceller, elbilsladdning, batterilagring, värmepumpssystem, 
fjärrvärme, ventilation etc).

• Driven styrelse/eldsjäl

• Har flera huskroppar och vill förbereda för energidelning mellan BRFens
fastigheter



Solsträngsoptimerare, enkel att installera



DC-fördelningsbox, enkelt att koppla in SSOer i



energyhub 14kW, enkel att installera, snabbkopplingar



XL-kabinett

-Fylls enkelt på med 
XL-moduler, allt 
förberett



XL-kabinett, enkelt att installera med plintar



Key Takaways

• Planera för framtiden
• Elbil
• Ökade elnätskostnader
• Skalbart system
• Batterilagring

• Tänk kostnad inte investering. Ta kontroll över nätavgiften

• Ferroamp är svensk ingenjörskonst i paketerad i EnergyHub systemet



Tack för att du lyssnade!Vill du veta mer? 

Torbjörn Wulf

Torbjorn.wulf@ferroamp.se


