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Metrum PQ Controller DB 
Helautomatiskt mätsystem för energi, 
elkvalitet och störningsanalys

Metrums helautomatiska mätsystem PQ Controller DB är ett 
kraftfullt verktyg för övervakning av strategiska punkter på alla 
nivåer i elnätet. Med fokus på effektivitet och användarvänlighet 
sker kontinuerlig insamling och presentation av energi-, 
elkvalitets- och störningsanalyser.

Till PQ Controller DB ansluts Metrums intelligenta instrument för 
mätning av energi- och elkvalitet, till exempel PQR, PQ140 och 
Metrum SC. Samtliga mätinstrument uppfyller IEC 61000-4-30 
Klass A och är anpassade för att anslutas i olika delar av elnätet – 
från högspänning till lågspänning.

Systemet används av ett stort antal energibolag, nätbolag och 
industrier. Bland våra nöjda kunder finns företag som Svenska 
Kraftnät, Statnett och Sandvik.



l  Heltäckande övervakning

Metrum PQ Controller DB är ett kostnadseffektivt 
system för elkvalitetsövervakning som passar 
perfekt för nätbolag och industrier, i såväl 
mindre installationer som stora systemlösningar. 
Systemet innefattar klientprogram med 
händelselistor, grafisk översikt och en 
rapportgenerator som visar avvikelser i elnätet 
utan fördröjning.

l  Kontroll av elnätets olika nivåer

Metrums mätsystem kan användas inom alla 
delar av elnätet – från transmissions- och 
distributionsnät till industrin.

l  Ett smart system

Metrum PQ Controller DB erbjuder ett smart 
system för automatisk energi-, elkvalitets- och 
störningsanalys. Mätdata hämtas automatiskt 
och lagras i en gemensam databas (SQL).

Systemet är konstruerat som en klient/server-
applikation vilket möjliggör att flera samtidiga 
användare kan nå samma information. All data 
skickas via det lokala datornätet som förbinder 
klientdatorerna med databasen. 

Utöver användarvänliga analysverktyg finns även 
larmfunktioner samt export- och importtjänster 
för sammankoppling med externa system.

l  Grafiska analysverktyg

Önskad data hämtas från den gemensamma 
databasen och åskådliggörs för användaren. Det 
är enkelt att välja tidsintervall, önskad mätdata 
och vilka mätpunkter som ska ingå i den grafiska 
presentationen. 

Statistik, grafverktyg och rapportunderlag är 
anpassade för att åskådliggöra såväl inträffade 
störningar som energiförluster. Metrum PQ 
Controller DB hjälper användaren att genomföra 
åtgärder som ger kostnadsbesparingar.

l  Automatiska rapporter

Systemet ger en omedelbar bild av statusen 
på elnätet tack vare Metrums IMU-koncept 
(Intelligent Measurement Unit). IMU-konceptet 
innebär att alla Metrums mätinstrument klarar 
att utföra rapportberäkningar i enlighet med 
nationella elkvalitetsnormer direkt i varje enskilt 
mätinstrument. Resultatet visas genom antingen 
en grön indikering som innebär att mätresultatet 
är godkänt eller en röd indikering som innebär att 
mätresultatet innehåller en störning som avviker 
från normen.

Varför Metrum PQ Controller DB?
Övervakning, analys och rapportering



GIS

GIS är en geografisk modul för energi-, 
elkvalitets-, och störningsanalys. Visning av 
topologi och trädstruktur samt ett geografiskt 
gränssnitt möjliggör lokalisering av störningar 
och energiförluster i nätet. 

Användaren kan enkelt skräddarsy sitt eget 
system och ange mätpunkternas placering i 
förhållande till varandra. Det möjliggör analys och 
proaktivt arbete med såväl kundinformation som 
förbättrande åtgärder.

Moduler
För att anpassa systemet till kundens behov finns det möjlighet att installera ett 
antal moduler som kompletterar funktionaliteten i grundutförandet. 

Systemintegration 

I många fall har våra kunder redan ett 
övergripande system på plats, där helhetsbilden 
av det aktuella elnätet finns, exempelvis SCADA 
eller Facil+. 

Informationen från Metrum integreras och görs 
tillgänglig i det aktuella systemet, så att hela 
organisationen kan dra nytta av den i det dagliga 
arbetet. Tack vare intelligensen i våra mätare och 
system är det möjligt att välja vilken information 
som ska exporteras.

Power Monitor

Modulen ger en lättillgänglig överblick över 
effektåtgången i ett antal valda utbytespunkter, 
individuellt och totalt. Dessutom uppdateras 
löpande en prognos för det slutliga timvärdet för 
innevarande timme. Upp till tre olika larmnivåer 
kan sättas för höga värden, och kopplas till 
automatiska SMS-larm. 

Effektövervakning är en viktig process 
för att identifiera aktuella och potentiella 
elkvalitetsproblem och hantera dem innan de blir 
okontrollerbara.

DB Web

Modulen är ett webbaserat, förenklat 
visningsfönster för de händelser som registreras i 
det ordinarie systemet. DB Webb är lättillgängligt 
och skapar möjligheter för flera personer i 
organisationen att ta del av informationen från 
elnätet. 

Bra för exempelvis driftpersonal, personal i 
kundtjänst som behöver information för att 
kunna besvara frågor, eller för kunder som 
själva kan informera sig om avbrott medan felet 
åtgärdas.
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Nöjda användare av Metrum PQ Controller DB
Allt fler satsar på smart mätning av energi och elkvalitet – främst elnätsbolag men även 
energiintensiv industri. För mer information och fler kundexempel, välkommen att besöka 
vår hemsida www.metrum.se.

Sundsvall Elnät har installerat Metrums PQ140 i samtliga 
mottagnings- och fördelningsstationer och nätstationerna 
utrustas nu med Metrum SC.  Instrumentet har hittills 
levererats för installation i över 300 nätstationer. Resultat: 

• Total kontroll över energiflöden och störningar i det 
egna elnätet, vilket klargör ekonomiskt ansvar

• Förbättrad information om elkvaliteten

• Bättre beslutsunderlag med hjälp av momentan 
avläsning

• Effektivare kartläggning av elkvalitetsavvikelser

Sandvik har investerat i drygt 350 mätinstrument från 
Metrum, mestadels Metrum SC men även Metrum PQR. 
Instrumenten är nu installerade i det fabriksområde som 
rymmer samtliga Sandvik-bolag i Sandviken. Resultat: 

• Ökad kunskap om hur elenergin används och hur 
förbrukningen kan minskas

• Möjlighet att fördela energikostnader internt

• Bättre beslutsunderlag inför nya installationer

• Minskade straffavgifter från nätägare för reaktiv effekt

• Bättre rustade för kommande energieffektiviseringar

Svenska Kraftnät har investerar i Metrums PQ Controller 
DB och 125 PQR-instrument för kontrollmätning av 
energi- och elkvalitet i strategiska punkter i det svenska 
stamnätet. Resultat:

• Kontrollmätare mot befintliga huvudmätare.

• Information om elkvalitet som används för 
energieffektivisering.

• Bättre mätdata för att möta nya krav på nätägare.

• Förberedelse för framtidens smarta elnät.


