
Alla dina fastigheter.  
På en plats.
Överblick över värme, varmvatten  
och ventilation. Styr och diagnosticerar 
dygnet runt.



Vad Dunderon ger 

Översikt på ett ögonblick.  
Alla fastigheters status och statistik för värme, 
varmvatten och ventilationssystem.

Energianvändning
Håll koll på din energianvändning på ett enkelt  
och överskådligt sätt

Autopilot och diagnos
Med Dunderon kan du snabbt identifiera vart 
specifika komponenter felar och behöver 
reparation. Mindre gissning.

Alarmsystem
Få varningar i realtid när något inte fungerar som 
det ska. Vi berättar vart felet är och vad det är.

Vilka Dunderon är

Dunderon erbjuder fastighetsförvaltare en digital 
prenumerationstjänst som ger samlad överblick 
över och effektivt styr hela fastighetsbeståndets 
värme, varmvatten, ventilation och energiförbrukning. 
Därmed kan man enkelt och utan investeringar ta 
klivet rakt över till en digitaliserad fastighetvärld med 
bättre ekonomi och proaktivt förvaltningsarbete. 

Företaget grundades 2014 och har ingen legacy att 
dras med, all teknik har kunnat byggas från grunden 
utifrån de bästa förutsättningarna som råder idag. 
Men det vilar samtidigt på årtionden av erfarenhet av 
affärskritiska multi-tenant system, industriautomation 
och energisystem, och första fröerna till den bärande 
idén för Dunderons unika reglerteknik såddes på 
KTH för tusentals utvecklingstimmar sedan. På den 
grunden har vi byggt en tjänst som inte bara låter bra i 
teorin utan som levererar i praktiken.



Hur en Dunderonbyggnad 
fungerar

Dunderonboxarna laddar på med exakt rätt mängd 
energi till byggnaderna, varken mer eller mindre, 
genom att styra radiatorer, fläktar och varmvatten. 

Systemet läser av nuläget och lär sig med hjälp av AI 
och Machine Learning vad precis ditt hus behöver. 
För maximal stabilitet drivs Dunderon lokalt men nås 
enkelt via molnet för uppdatering och åtkomst.
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Lösningar, perfekta  
för din situation.

01 Hjärtat
Överblick och autopilot ingår alltid. Du kan se status för 
alla dina fastigheter på ett ögonblick och systemet styr, 
reglerar och larmar ifall något felar.

Kärnprodukter
Du väljer vilka energisystem och kärnprodukter du vill 
ansluta.

Tillval
Du väljer vilka tilläggsfunktioner du vill använda
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Värme & varmvatten

Lastbalanserare

Energiuppföljning

Effektvakt Förvaltningsstöd

Ventilation



Det traditionella sättet

Teknik. 
Sitter fast med de system man skaffat sig. Ofta med 
stora förvaltningsskulder. 
 
Människor. 
Både förändringar av systemet och felsökning kräver 
mycket resurser. 
 
Pengar. 
Stora investeringar. 
 
Fokus.  
Mycket brandsläckningar.

Dunderons sätt

Teknik. 
System i ständig utveckling, alltid up-to-date.  
Både hård- och mjukvara. 
 
Människor. 
Du kommer längre med de resurser du har och kan 
fokusera på förbättringar. 
 
Pengar. 
Inga investeringar, prenumerationsmodell med låga 
och förutbestämda kostnader. 
 
Fokus.  
Alltid jobba proaktivt



Vi ger dig 100% komfort.  
Varje dag. 

För boende - Att vakna upp och gå och lägga sig i rätt temperatur borde vara en 
självklarhet tycker vi. Därför ser vi till att temperaturen hålls jämn över dygnet, 
månaden och året. Nöjdare kunder, gladare vardag.  
 
För fastighetsskötaren - Vi vet hur mycket tid och pengar som går åt till att 
säkerställa att allt står rätt till och felsöka när det inte gör det. Vi hjälper dig 
att enkelt se precis vad som behöver göras och du kan därmed fokusera på 
förbättringen direkt.



Rätt för dig, oavsett 
var du står.

Ingen initial investering. Dunderon är en 
prenumerationstjänst till fast månadskostnad. Inga 
dolda eller oförutsedda utgifter.

Fungerar med nuvarande installationer. Oavsett 
hur din byggnads installationer ser ut idag fungerar 
Dunderon tillsammans med dessa.

Börja var du vill. Koppla på Dunderon på alla eller 
utvalda fastigheter. Välj själv vilka kärnprodukter och 
tillval som passar er. 

Skala upp efter behov. Med Dunderon är man aldrig 
låst. Lägg till fler fastigheter, produkter eller tillval i er 
egen takt.  
 
Låter det här intressant? I så fall vill vi gärna träffa dig 
och prata om hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål. Du 
når oss enklast på hej@dunderon.se eller via telefon 
på +46 7 683 12 34 56

Hur går det till att  
skaffa Dunderon?

Besök, analys och offert
Vi besöker dina fastigheter för en analys av din nuvarande 
lösning. Därefter tilldelas en dedikerad kundansvarig och 
offert skickas till er. Tjänsten är prenumerationsbaserad 
vilket medför väldigt låg initial investering.

Installation
Efter godkänd offert kommer en av våra installatörer till 
er fastighet och installerar systemet. Detta tar ungefär 4 
timmar. 

Tillgång
Efter bara två dagar senare har ni full tillgång till 
Dunderons dashboard. Ni kan nu börja få en komplett 
överblick av fastigheten.

Automatisk justering genom AI
Genom att mer och mer data går genom systemet lär sig 
Dunderon mer och mer om er fastighet. Intensiteten är 
som störst i början och ger en väldigt korrekt bild redan 
efter två veckor men fortsätter utveckla sig över tid. 

Kontinuerlig support och underhåll
I vår prenumeration ingår alltid support och underhåll. 
Uppdateringar för mjukvaran är också självklart 
kostnadsfria.
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Dunderon AB 
556900-0358
hej@dunderon.se 
+46 7 683 12 34 56 
Dannemoragatan 18 
113 44 Stockholm


