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MASTER YOUR NET

SMART GRID NETWORKS – NYA LÖSNINGAR FÖR NÄTÄGARE
Smart Grid Networks erbjuder helhetslösningar för automation och kommunikation 
i alla typer av geografiskt spridda nät som ska kontrolleras och styras. Vi är en ny 
leverantör med nya lösningar men med lång och stor erfarenhet.

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR KRÄVER NYA LÖSNINGAR
Vi hjälper ägare till nät att bli pålitliga, proaktiva och kommuni-
kativa leverantörer till nöjda slutkunder. Vi har lyckats när våra 
kunder har få och korta elavbrott, elkvaliteten är hög och las-
terna balanserade eller när andra nätägarna har den information 
om nätet de behöver direkt till kontrollrummen i realtid. 

Alla nätägare ställs inför nya förutsättningar och krav. Exempel-
vis krävs att elnät har få och korta avbrott, bättre spänningskva-
litet och ska kunna ta emot perifert producerad energi samtidigt 
som intäkterna begränsas. Ägare av fjärrvärmenät ska ta emot 
externt producerat varmvatten och leverera till externa kunder. 
Behovet av kontroll och styrning ökar! 

NY VERKSAMHET MED UNIK MÖJLIGHET
Smart Grid Networks bildades hösten 2011 av innovatörer och 
specialister från en liknande verksamhet, Radius. Tillsammans 
med en helt ny ledning och styrelse med industriell erfarenhet 
har vi en unik möjlighet. Vi är nystartade, kan tänkta helt nytt 
och slipper gamla ”löss i väggarna” samt slipper barnsjukdo-
mar. Vi kombinerar innovation och erfarenhet med industriell 
kompetens från flera branscher för en utvecklingsorienterad, 
kostnadseffektiv och högkvalitativ verksamhet.  

AFFÄRSMODELL FÖR HÖGSTA KVALITET
När vi startade börjare vi att analysera vad vi var bra på och vad 
andra kan göra bättre.  Utifrån detta byggde vi vår organisation, 
våra kompetensområden och valde samarbetspartners. Vi har 
utveckling och design internt medan tillverkning och distribu-
tion är outsourcat, bland annat till Flextronics och Elektros-
kandia. Självklart är vi ISO 9001-certifierade och vi har påbörjat 
certifiering för miljö och informationssäkerhet.   

http://www.smartgridnetworks.net
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ENKLA LÖSNINGAR FÖR STORA KRAV  
De tilltagande kraven på elnätägarna ökar behovet av enklare lösningar. Därför erbjuder 
vi elnätägare färdiga paketlösningar med produkter, tillbehör samt förstudier, lösningar, 
projektering, installation och driftsättning. När vi levererat färdigt fungerar utrustningen på 
plats.

KVALITET OCH MILJÖVÄNLIGHET GÅR HAND I HAND
Vi anser att utrustning som ska användas i samhällskritisk infrastruktur såsom elnät, måste 
vara modern, kostnadseffektiv och miljövänlig. Vi tillverkar långlivade produkter av ro-
bust konstruktion, låg energiförbrukning och god kvalitet. Vi är så säkra på produkternas 
hållbarhet att vi vågar erbjuda fem års garanti på produkterna! Produkternas kvalitet och 
paketerbjudandet med förebyggande underhåll i fem år ger kunden stor trygghet.     

DIN PARTNER FÖR GRÖN DISTRIBUTION

NYCKELFÄRDIGA LÖSNINGAR FÖR KONTROLL OCH ENKELHET
Vi får allt oftare förfrågan om nyckelfärdiga lösningar, d.v.s. att när en leverans är 
genomförd så är produkter installerade, driftsatta och testade. Då får kunderna kon-
troll över funktionen och den totala kostnaden. Vi erbjuder paketerade nyckelfärdiga 
helhetslösningar med fem års garanti. 

MÄT ELKVALITET OCH SKAFFA HANDLINGSBEREDSKAP
Myndigheter kräver mer information om näten och nätägarna vill ha större känne-
dom om elkvaliteten. Smart Grid Networks har utvecklat ett felrelä för mätning av 
elparametrar för kontroll och styrning och som kan komplettera befintliga installa-
tioner i fördelnings- och nätstationer och skåp. 

ELKVALITETEN NU I FOKUS
Elnätägarna har den senaste tiden tvingats fokusera på ökad tillgänglighet p.g.a. myndig-
hetskrav, konsumentklagomål och den mediala bilden av branschen. I den nya modellen 
för intäktstak från EI ingår även elkvalitet, främst spänningskvalitet, som en framtida viktigt 
information. Nätägarna har också ett eget intresse av kunskap om ström- och spännings-
kvalitet eftersom det tydligt visar hur nätet mår - var där är eller håller på att bli problem 
med t.ex. jordfel, överströmmar eller stora obalanser i lasten. 

PLEXMAN FRE 150 – ETT AVANCERAT FELRELÄ FÖR ATT MÄTA ELKVALITET
Vi erbjuder ett avancerat felrelä, PlexMan FRE 150, med omfattande mät- och kalkylerings-
funktioner för låg- och mellanspänningsnätet. FRE 150 anpassas till nätets specifika krav 
och ger information om nätets status och uppkomna fel. Alla valda mätvärden tidsstämp-
las. FRE 150 kommunicerar med ett förenklat IEC60870-5-101-protokoll eller via ett diskret 
reläinterface. Elparametrar som mäts och kalkyleras är: 3 x fasström, 3 x fasspänning, 3 x 
fasvinkel, 3 x faseffekt, 3 x reaktiv faseffekt, 3 x effektfaktor, 3 x strömriktning, frekvens och 
jordström. 
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