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FOREMICAS TRE
HUVUDUPPGIFTER

FOREMICA HOME

Förutspå

Foremica Home
förutspår det egna
solcellsystemets
produktion samt
morgondagens pris
på inköpt el.

På det viset används alltid den billigaste och
grönaste energin i hemmet.
Som ett resultat sparar Foremica Home på
din elräkning och minskar ditt hems
koldioxidutsläpp.

Kombinera

Foremica Home kan
anslutas till
solkraftverk,
elbilsladdare,
värmepumpar,
varmvattenberedare
och batterier. Man
kan även ansluta en
simbassäng eller ett
bubbelbad.

Oavsett teknik och tillverkare skapar
Foremica en energimässig helhet i hemmet
genom att ansluta olika enheter. Foremica
Hem kan bland annat flexibelt reglera
laddning av elbilen, om den elektriska
anslutningen kräver det.

Foremica Homes huvuduppgift är att minska på
hemmets elkostnader och att balansera
energiförbrukningen.
Genom att optimera energiförbrukningen och produktionen kan man spara upp till 50% av
elkostnaderna.

Foremica Home
medför inbesparingar
i energikostnader
genom att sälja solel
till elnätet när det är
lönsamt, samt genom
att undvika behovet
av större
huvudsäkringsstorlek
och därmed också
högre
överföringsavgifter.

En inbesparning är också att allt
ovanstående kan hanteras med en enda
enhet. Foremica fungerar helt automatiskt
och kräver inga justeringar från din sida.

Om du vill:
vara så självförsörjande som möjligt när det
gäller elektricitet
använda energi från egna solceller för eget bruk
och därmed förkorta återbetalningstiden för
solcellssystemet
ha flexibel elbilsladdning
dra nytta av billiga eltimmar
lagra energi t.ex i en varmvattenberedare
övervaka funktionerna genom Foremica
applikationen

Om du vill så levereras Foremica Homesystemet till dig av din lokala
JFS El & Energi Ab / Jerker Johansson
www.jfs.ax

www.foremica.com

Spara

"Jag införskaffade Foremica Home av rent ekonomiska och praktiska skäl. Jag hade
investerat i ett solcellssystem för att använda den producerade energin i
uppvärmningen av min pool. Trots att jag försökte planera så att uppvärmningen
skedde under soltimmar, så gick produktionen till elnätet. Foremica Home är ett
kostnadseffektivt system, när man jämför med hela systemets
införskaffningskostnad."
- vår kund Jari Hallivuori, Produktchef, Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab

