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BAKGRUND

Gerox startade sin verksamhet 2010 och har   
sedan dess installerat geoenergianläggningar i 
ett stort antal fastigheter, främst i Stockholms-
regionen. Bolaget är idag en väletablerad aktör 
med en noggrann arbetsmodell för genomför-
andet av en totalentreprenad. Vi eftersträvar att 
vara en långsiktig och pålitlig partner till våra 
kunder.

Gerox är en oberoende aktör som ej är knuten 
till något specifikt varumärke. Detta innebär att 
vi alltid är fria att välja de värmepumpar och 
den utrustning som lämpar sig bäst för den  
aktuella fastigheten.

KUNSKAPSFÖRETAG

Gerox är ett kunskapsföretag verksamt inom 
energisektorn. Vi projekterar, dimensionerar, 
installerar och driftövervakar värmeundercent- 
raler i flerbostadshus och kommersiella fastig-
heter. Gerox anläggningar baseras vanligtvis på 
förnybar energi i form av bergvärme i kombi-
nation med fjärrvärme och frånluftsåtervinning.  
Denna kombination är både miljövänlig, trygg 
och säker, samt ekonomiskt gynnsam för  
fastighetsägaren.

GEROX SIGNUM

Den optimala lösningen för trygghet och en 
varaktig besparing är bergvärme och frånlufts- 
återvinning i kombination med fjärrvärme, samt 
Gerox driftövervakningssystem DRS-Live.

Fjärrvärmen används för allt tappvarmvat-
ten och spetsvärme, samt all värme under de  
månader som fjärrvärmen har lågt pris. Med 
Gerox driftövervakningssystem DRS-Live får 
fastighetsägaren i realtid enkelt tillgång till 
värmeundercentralen via dator, surfplatta eller 
smarttelefon.

GENOMFÖRANDE

Gerox arbetar alltid som totalentreprenör  enligt  
ABT06 och lämnar fem års garanti såväl på 
funktionen som materialet. Gerox använder  
erfarna projektledare i entreprenaderna och 
samarbetar med kunniga underentreprenörer 
för utförandet.

LEDNINGSSYSTEM

Vi använder oss av ett kvalitets-, arbetsmiljö- 
och miljöledningssystem med projektanpas-
sade egenkontroller för att kvalitetssäkra hela 
processen.

OM FÖRETAGET GEROX

Sedan starten 2010 har vi installerat bergvärmeanläggningar i 

över 100 bostadsrättsföreningar och ett stort antal  

kommerisella fastigheter!
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VÄRMEPUMPAR

GEROX-METODEN:  
Bergvärme, frånluftsåtervinning och driftövervakning i 
kombination med fjärrvärme.

Kombinationen värmepumpar och fjärrvärme, där fjärr-
värme används till allt tappvarmvatten och spetsvärme 
är trygg teknisk lösning som ger sänkta uppvärmnings- 
kostnader. 

Gerox SmartBox och tjänstepaketet DRS-live   
(Driftövervakning – Rapportering – Service)

• Driftövervakning och kvalitetssäkring

• Energi- och effektstatistik

• Temperatur- och tryckkontroll

• El-mätning och COP angivelse

• Larmmottagning dygnet runt

• Fem års service

DRIFTÖVERVAKNING

Digitalisering av fastigheter med fokus på säkerhet och 
tillgänglighet. 

Tekniken bygger på Modios iOT–operativsystem Modiux 
för säkerhet i kommunikation och datahantering.

Fastighetsägaren kan på valfri plattform se aktuella och 
lagrade värden. Vi kombinerar data från flera styrenheter 
och sensorer i fastigheten för att skapa en överskådlig 
presentation. All data lagras för att tillgodose framtida 
behov. Möjligheten finns att även på distans kunna drift-
optimera fastigheten.

Ett vinnande koncept  

när fjärrvärmebolagen  

har differentierade  

energitaxor och  

höga effektavgifter!



Samlingsbrunn

Fastighets-
värmepump

(VP)

Fjärrvärmecentraler

Tappvarmvatten

Tappvarmvatten

Frånluftsventil

Radiator

Radiator

Frånluftsventil

Kallvatten

BERGVÄRME

FRÅNLUFTSÅTERVINNING

FJÄRRVÄRME

SOLCELLER

KRYPTERAD  
DATAKOMMUNIKATION

Elledning

SMARTBOX

Foderrör

FÖRSTUDIESUMMERINGAR

DRIFTÖVERVAKNING
Inkluderat:

• Teknisk lösning

• Investeringskalkyl

• Objektanpassad  
tillämpning

• Plattformsbeskrivning av Modiux 
operativsystem

• Beskriving av DRS-Live

KOSTNADSFRI

VÄRMEPUMPAR

Inkluderat:

• Teknisk lösning

• Investeringskalkyl

• Besparingsberäkning

• Energi- och effektleverans

• Borrplan

• Driftövervakningssystem

KOSTNADSFRI
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Systemutvecklare/IT-ansvarig
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ROGER KLASSON
Projektledare

010-130 72 73
roger@gerox.se

NILS MOBERG 
Projektledare

010-130 72 75
nils@gerox.se

010-130 72 00 • WWW.GEROX.SE

Låt oss diskutera hur er fastighet kan få förnybar 
energi och ett modernt driftövervakningssystem!

THERESE PILSPETS
Ekonomi/fakturor

010-130 72 41
therese@gerox.se

RONJA VEBER
Driftövervakning och service

010-130 72 22 
ronja@gerox.se

JOHAN NYHOLM
Projekteringsansvarig 

Grundare och delägare

010-130 72 31
johan@gerox.se

PER MELIN
Marknadsansvarig 

Grundare och delägare

010-130 72 11
per@gerox.se

VIKTOR MELIN  
Marknadssupport

010-130 72 12
viktor@gerox.se

MAGNUS REDIN 
Kvalitetsansvarig

010-130 72 32
magnus@gerox.se

PIA ANDERSSON 
Ledningssystem/Tillstånd

010-130 72 24
pia@gerox.se
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