
CEMM

Energiforbruk og 
solproduksjon i 
samme bildet.

www.cemm.no

CEMM app
Med den moderne og brukervennlige CEMM-

appen har du tilgang til alle dine energidata 

overalt. Last den ned nå!

    

 contact@cemm.no  90193166

Ta kontakt med oss

Besøksadresse: Holtsveien 173 4900 Tvedestrand

Innsikt i forbruket gir deg umiddelbart 

mulighet til å spare penger.

Data i sann tid
Se dataene dine i sanntid, men også per dag, 

måned og år.

 Ingen abonnement
Engangskjøp og uavhengig av energileverandør.

 Data lagret internt
Alle dataene lagres lokalt og forblir under 

egen kontroll.

 Alltid og overalt tilgjengelig
Du kan få tilgang til din CEMM når som 

helst, hvor som helst via smarttelefonen, 

nettbrettet eller PCen.

www.cemm.no

Hvorfor CEMM?

Med CEMM kan du enkelt overvåke 
smartmåleren, men også solcellepanelene, 
ladestasjonen, varmepumpen eller andre 

ting.



Spar energi

Elektrisitet
Du kan enkelt se din sanntid og det historiske 

strømforbruket. Oppdag ditt standbyforbruk og hvordan 

oppførselen din påvirker ditt energiforbruk.

Gass, vann og mere
CEMM overvåker ditt gassforbruk direkte fra 

smartmåleren. Du kan også lese vannmåleren med en 

sensor. Har du en ladestasjon eller varmepumpe? Da kan 

du også overvåke dette med CEMM!

Bruk solen optimalt

Solpaneler
I tillegg til innsikt i kjøp, gjenlevering og forbruk, 

kan du se din solproduksjon separat med CEMM. 

Dette gjør at du kan justere forbruket til 

produksjonen din, og du kan bruke solpanelene 

dine optimalt!

Smartmåler
Med CEMM har du direkte tilgang til smart måler. Dette 

gjør det mulig å se hva du kjøper fra nettet og sende tilbake 

til nettet hvis du har solcellepaneler.

Spørsmål om installasjonen?
Har du spørsmål om installasjonen? Da kan du besøke 

cemm.no/support eller kontakte oss!

Kablet internett

Veggkontakt

Smartmåler

(Valgfri) kWh meter 
eller pulsføler for 
solcellepaneler eller 
kurser en vil overvåke.

Installasjon

CEMM er enkelt å installere selv. Kontroller 
om følgende elementer er til stede:




