
PQ WEB
Gör ett enkelt mätsystem ännu enklare

KostnadseffektivtIngen installation krävs

Enkel tillgång till statistik, 
analys och uppföljning Upptäck problem i tid

Webbaserat Gör data tillgängligt för flera användare

Metrum PQ Web ger en snabb och överskådlig bild av elnätets kvalitet, direkt i 
webbläsaren. Ett enkelt och smidigt sätt att övervaka, analysera och utvärdera 
störningar, rapportdata och statistik i elnätet.



PQ Web
Webbaserad utvärdering och analys av elkvalitet

PQ Web är en webbaserad modul som gör det enklare att utvärdera störningar, rapport-
data och statistik i elnätet. Ingen installation av klientprogram krävs, vilket ger smidig 
tillgång till insamlad mätdata, var du än befinner dig. Dessutom kan informationen de-
las med fler inom bolaget och därtill externt till utvalda kunder. Modulen köps separat 
och du betalar bara för de instrument som är anslutna.

Övervakning och analys
PQ Web kan användas på fritt antal datorer inom bolaget för kontinu-
erlig övervakning och analys av olika delar av elnätet. Varje användare 
får direkt översikt över störningar, rapportdata och statistik. Det gör det 
möjligt att analysera mätdata som är insamlad till den centrala servern, 
utan att behöva installera några klientprogram.

Direktaccess till specifika mätplatser
En tydlig trend på elmarknaden är att låta sina kunder följa elkvalitet i 
realtid. Med PQ Web kan kunderna logga in direkt på sitt elnät och få 
omedelbar återkoppling till utvalda mätpunkter medan felet åtgärdas. 
Kunden kan också titta närmare på en avvikelse, se omfattningen och 
vad som orsakat den. På så sätt slipper du skicka kontinuerliga uppdate-
ringar till dina kunder.

Mätsystem för alla nivåer
Metrums mätsystem PQ Controller DB är ett övergripande system för in-
samling och presentation av energi-, elkvalitet- och störningsanalys. Till 
systemet ansluts ett eller flera av Metrums A-klassade mätinstrument 
för alla delar av elnätet, från transmission (högspänning) ända ner till 
enskilda lågspänningspunkter. För mer information, kontakta Metrum 
eller din närmaste återförsäljare.
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Metrum – smarta mätsystem för smarta elnät
Metrum är den givna partnern för elnätsbolag med visioner. 
Vi utvecklar nästa generations mätsystem för effektiv energi- 
och elkvalitetsövervakning. Som integrerad modul i de över-

gripande systemen levererar de kraftfulla beslutsunderlag 
som underlättar att nå strategiska mål, långsiktig lönsamhet 
och möjligheten att kunna möta framtida utmaningar.




