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Innovative løsninger til it-pionerer
Vi gør klassiske teknologisektorer intelligente ved at forbinde dem til 
hinanden og muliggør teknologiske løsninger i de områder, hvor de 
tidligere ikke eksisterede.

Brunata-Minol-ZENNER Group: 
Vores kompetencer!

Vores historie begynder for over 100 år siden med udvik-
lingen af enheder til måling af energiforbrug.

Siden har vi udbygget vores viden om forskellige ener-
giformer, måling af disse, registrering og vurdering af 
bygningsdata samt alle afledte tjenester.

Denne udvikling har ført til mange nyskabende opfindel-
ser og patenter, og vi bestræber os stadig på at leve op til 
vores historie med masser af innovation og teknologisk 
lederskab. 

Vores konsortium tæller nu en medarbejderstab på 3.900 
personer over hele verden, og vi samarbejder med lokale 
partnere i over 60 datterselskaber i mere end 100 lande 
over hele verden.

Med brug af åbne standarder, digitale platforme og tje-
nester leverer vi intelligente løsninger til de udfordringer, 
som i dag møder boligsektoren, offentlige forsyningsvirk-
somheder, kommuner og byer, industri og private slutbru-
gere.

Vores portefølje omfatter både komplette end-to-end-
løsninger og alle relaterede moduler lige fra hardware og 
software til de tjenester, der er baseret på disse
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Sycous er en udbyder af cloud-baserede må-
letjenester baseret i Storbritannien.

Innovative nyetablerede- og spinoff-virksomheder

LPDG er din partner i forbindelse med konsul-
enttjenester inden for business intelligence 
og analyse (BI+A), digital transformation og 
systemintegration.

ZENNER Hessware specialiserer sig i udvik-
lingen af inkorporerede Linux systemer. De 
tilbyder IoT løsninger baseret på LoRaWAN 
teknologi for forsyninger, offentlige service-
virksomheder og kommuner.

Minol ZENNER Connect er en af de største 
LoRaWAN-netværksoperatører for alle IoT-
projekter i Tyskland.

Einhundert Energie tilbyder løsninger til leje-
re mht. elektricitet, installation og betjening 
af fotoelektromotoriske systemer i kombina-
tion med digital måleteknologi til el, vand og 
varme.

GP JOULE CONNECT er en del af GP JOULE 
Group og har et samlet 360 graders tilbud i 
forbindelse med det grundlæggende inden 
for e-mobilitet, infrastruktur til opladning og 
deleprodukter.

Uanset om det drejer sig om Smart City eller 
Industry 4.0 udvikler Zenner IoT Solutions 
IoT-løsninger, der krydser grænserne mellem 
forretningssektorer. ELEMENT IoT-plat-
formen for åben teknologi muliggør imple-
mentering af ethvert tænkeligt IoT-anven-
delsesscenarie eller udvidelse af dedikerede 
LoRaWAN-netværk.

SmartMakers tilbyder en omfattende por-
tefølje af IoT-løsninger for industrielle kun-
der. Deres spidskompetence er up-to-date 
IoT materieltracking teknologi. Aktiver EMT GmbH tilbyder digitale løsninger 

indenfor regulatoriske anliggender af ener-
giforsyning. ISMS i overenstemmelse med 
alle betingelser fra ISO 27.001 og SM-PKI. 
Således overholdes alle emner af BMWi og 
BSI dagsordenen.

Sykosch AG udvikler cloud computing-løsnin-
ger til virksomheder og sektoren for fast 
ejendom.

Brunata AG er en schweizisk IoT-specialist 
med intelligente globale løsninger til energi-
udbydere, offentlige forsyningsvirksomheder, 
udbydere at måletjenester, industrivirksom-
heder og kommuner.

Minol Energie er den første udbyder af natur-
gas i Tyskland, som specialiserer sig i boligs-
ektoren på føderalt niveau.

Hvem vi er

har været med til at opfinde teknologien til forbrugs-
måling og er førende inden for digitalisering af dette 
område. Brunata her hovedkvarter i Danmark og dat-
terselskaber i andre dele af Europa.

er en førende tjenesteudbyder til sekto-
ren for fast ejendom og er specialiseret i 
afregning af forbrug.

producerer og markedsfører måletekno-
logier til globale markeder. De primære 
målgrupper er energiudbydere og kom-
muner.

Brunata-Minol-ZENNER Group er baseret på tre virksomheder med 
hver deres historie.
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City

Industry

Community

Living

Brunata.One City:
Perfekt koordinerede end-to-end-løsninger til 
offentlige forsyningsvirksomheder, kommuner og 
byer.

Brunata.One Living:
En bred portefølje til administration af ejendomme 
samt lejere og ejere af huse og lejligheder.

Brunata.One Industry:
Særlige løsninger og anvendelser for erhverv og in-
dustri inden for områderne IoT, analyse og business 
intelligence samt mobilitet.

Brunata.One Community:
Det komplette udvalg af moduler, der gør det muligt 
at skitsere IoT-brugseksempler eller teste erhvervs-
mæssige anvendelsesmuligheder, før større IoT-pro-
jekter sættes i drift.

Brunata.One
Løsningsunivers
Brunata.One tilbyder skræddersyede løsninger til 
Smart City, Smart Building og Smart Mobility 
for fire forskellige målgrupper.

City

Community
Living

Industry



1110

City

Industry

Community

Living

Smart Building Smart CitySmart Mobility Smart Building

E-
M

ob
ili

ty
 E

xp
er

t T
al

k

E-
M

ob
ili

ty
 S

ke
tc

h

Ko
ns

ul
ta

tio
n 

an
gå

en
de

 fi
na

ns
ie

rin
g

Ad
m

in
is

tr
at

io
n 

af
 ti

ls
ku

d

An
al

ys
e 

af
 re

nt
ab

ili
te

t o
g 

ge
nn

em
fø

rli
gh

ed

Fl
åd

es
ty

rin
g

De
lin

g 

La
de

in
fra

st
ru

kt
ur

Be
tje

ni
ng

, s
er

vi
ce

 o
g 

ve
dl

ig
eh

ol
de

ls
e 

af
 la

de
in

fra
st

ru
kt

ur
en

 

O
ve

rv
åg

ni
ng

 a
f b

el
æ

gn
in

gs
gr

ad
 fo

r l
ad

es
ta

tio
ne

r 

An
al

ys
e 

af
 la

de
st

at
io

ne
r 

CL
S-

til
sl

ut
te

t o
pe

ra
tø

r a
f l

ad
ep

un
kt

CL
S-

ad
m

in
is

tr
at

io
n/

ak
tiv

 E
M

P

Da
ta

se
rv

ic
e 

fo
r e

ne
rg

ile
ve

ra
nd

ør
 –

 p
ål

id
el

ig
e 

da
ta

O
ve

rv
åg

ni
ng

 a
f p

ar
ke

rin
g

Tr
aff

ik
tæ

lli
ng

Af
re

gn
in

g 
fo

r v
ar

m
e 

og
 e

ne
rg

ifo
rs

yn
in

g

In
te

gr
er

et
 a

fre
gn

in
g 

So
ftw

ar
e 

til
 a

fre
gn

in
g 

af
 fo

rb
ru

g 
fo

r p
riv

at
e 

ku
nd

er

In
fo

rm
at

io
n 

om
 fo

rb
ru

g 
i l

øb
et

 a
f å

re
t: 

eM
on

ito
rin

g

In
fo

rm
at

io
n 

om
 fo

rb
ru

g 
i l

øb
et

 a
f å

re
t: 

Cl
ou

d2
Cl

ou
d 

An
al

ys
e 

af
 fo

rb
ru

g

En
er

gi
ce

rt
ifi

ka
te

r

An
al

ys
e 

af
 d

rik
ke

va
nd

 (t
es

t f
or

 le
gi

on
el

la
-b

ak
te

rie
r)

 

Fu
ld

 rø
gd

et
ek

to
rs

er
vi

ce
 

O
lie

ni
ve

au

Læ
ka

ge

O
ve

rv
åg

ni
ng

 a
f k

ed
el

ru
m

Br
an

dd
ør

e

Ru
m

te
m

pe
ra

tu
r o

g 
lu

ftf
ug

tig
he

d

O
ve

rv
åg

ni
ng

 a
f g

ar
ag

ed
ør

e

O
ve

rv
åg

ni
ng

 a
f p

ar
ke

rin
g

Sm
ar

t E
ne

rg
y 

Eff
ic

ie
nc

y

Sm
ar

t B
ui

ld
in

g

M
ed

ic
in

sk
ab

e

O
ve

rv
åg

ni
ng

 a
f k

øl
ee

nh
ed

O
ve

rv
åg

ni
ng

 a
f d

es
in

fe
kt

io
n

M
ot

io
n 

De
te

ct
io

n

In
do

or
 C

lim
at

e 
M

on
ito

rin
g

Le
gi

on
el

la
ov

er
vå

gn
in

g

M
on

ito
re

rin
g 

af
 d

ør
e 

og
 v

in
du

er

Te
m

pe
ra

tu
rm

on
ito

re
rin

g 
af

 fj
er

nv
ar

m
e

dB
-m

on
ito

re
rin

g 
af

 to
ile

tt
er

pu
sh

-k
na

p 
be

sk
ed

er

M
en

ne
sk

et
æ

lli
ng

In
te

lli
ge

nt
 fo

rd
el

in
gs

m
ål

in
g

Afl
æ

sn
in

g 
af

 fl
er

e 
m

ål
er

e

Pa
kk

el
øs

ni
ng

 ti
l e

-m
ob

ili
te

ts
op

la
dn

in
g 

de
rh

je
m

m
e

Pa
kk

el
øs

ni
ng

 ti
l e

-m
ob

ili
te

ts
op

la
dn

in
g 

de
rh

je
m

m
e 

in
kl

 a
fre

gn
in

g

E-
cy

kl
er

Pl
ug

 &
 p

la
y-

so
lv

ar
m

ea
nl

æ
g

Lo
Ra

W
AN

-n
et

væ
rk

sd
rift

Lo
Ra

W
AN

-n
et

væ
rk

sp
la

nl
æ

gn
in

g

N
et

væ
rk

sa
da

pt
er

 o
g 

-h
os

tin
g

Ga
te

w
ay

-a
dm

in
is

tr
at

io
n

Ko
nt

ro
l o

g 
ak

tiv
er

in
g 

so
m

 a
kt

iv
 E

M
P

Sm
ar

t W
at

er

Sm
ar

t W
at

er
: V

an
dk

va
lit

et

Sm
ar

t P
ar

ki
ng

Sm
ar

t W
as

te

U
dl

æ
sn

in
ge

r f
ra

 m
an

de
hu

l

O
ve

rv
åg

ni
ng

 a
f l

ok
al

e 
ne

tv
æ

rk
sb

as
er

ed
e 

tr
an

sf
or

m
er

st
at

io
ne

r

Sm
ar

t L
ig

ht
in

g

Sp
or

in
g

M
id

le
rt

id
ig

 k
ra

ftf
or

de
le

r

Dr
ift

 a
f s

w
im

m
in

gp
oo

l

Sm
ar

t S
ch

oo
l

M
ål

in
g 

af
 v

ej
te

m
pe

ra
tu

r

Af
st

an
ds

m
ål

in
g

Sm
ar

t C
on

st
ru

ct
io

n 
Si

te

Br
ug

 a
f u

ds
ty

r

Fo
rh

ån
db

et
al

in
gs

lø
sn

in
ge

r



13

Vi gør byer smartere.

Vores Brunata.One City-løsninger gør det nemt for byer, offentlige 
forsyningsvirksomheder og kommuner at opbygge digitale infra-
strukturer og skabe merværdi for beboere og kunder.

Med intelligent måling og den nyeste kommunikationsteknologi 
gør vores IoT-løsninger det enkelt at opnå end-to-end-løsninger for 
energileverandører og offentlige forsyningsvirksomheder.

Mulighederne i Smart Mobility, Smart City og Smart Building er uen-
delige og omfatter alt fra e-mobilitet til intelligent gadebelysning.

Den smarteste løsning til det hele.

Vi gør byer 
smartere.
Perfekt koordinerede 
end-to-end-løsninger til offentlige 
forsyningsvirksomheder, 
kommuner og byer
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Brunata.One Living gør livet i beboelsesejendomme og -områder 
mere behageligt, effektivt, sikkert og bæredygtigt, og det letter ar-
bejdet for ejere, administratorer og udlejere.

Digitale tjenester, platforme, apps og IoT-tjenester giver mulighed 
for nem og tidsbesparende digital administration af ejendomme. 
Integration af moderne mobilitetsløsninger som f.eks. deling og e-
mobilitet gør boligarealer klar til fremtiden.

Vi tilbyder et skræddersyet sæt løsninger til beboere og private ejere
til fremtidens smarte form for beboelse.

Vi gør livet mere intelligent.

Vi gør livet 
smartere.
En bred portefølje til administration 
af ejendomme samt lejere 
og ejere af huse og lejligheder.

Den smarteste løsning til det hele.
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Uanset om du er i gang med at gøre din flåde elektrisk eller gøre 
fabriksanlæg intelligente er Brunata.One Industry et digitalt afsæt til 
helt unikke industri-, forretnings- og logistikløsninger. 

Alle moduler kan uden problemer kombineres med andre løsninger 
fra Brunata.One Building, Brunata.One City og Brunata.One Com-
munity.

Vi gør arbejdsmiljøer 
smartere.

Vi gør produktion 
og logistik 
smartere.
Særlige løsninger og anvendelser for 
erhverv og industri inden for områderne 
IoT, analyse og business 
intelligence samt mobilitet

Den smarteste løsning til det hele.
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Vi gør udvikling 
og udveksling 
smartere.
Det komplette udvalg af moduler, der gør det 
muligt at skitsere IoT-brugseksempler eller 
teste erhvervsmæssige anvendelsesmulighe-
der, før større IoT-projekter sættes i drift.

Brunata.One Community er på den ene side en legeplads for alle, 
der udforsker mulighederne ved IoT for første gang og gerne vil 
prøve ting af.

På den anden side kan IoT-professionelle også finde modulerne her 
til at udvikle og implementere deres egne anvendelser og dele deres 
erfaringer med andre.

Brunata.One Community bygger på denne samhørighed og den 
interesse hvert enkelt medlem har i IoT. Sammen arbejder vi for 
digitalisering i det offentlige rum, institutioner og mellemstore virk-
somheder, i bygninger og bysamfund – og etablerer den relevante 
infrastruktur.

Smartere sammen.

Den smarteste løsning til det hele.
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Intelligente løsninger til e-mobility og deling. 
Løsningerne spænder fra finansieringskonsulta-
tion til analyse af ladestationer og trafiktælling.

Læs mere på side 22-29

Innovative løsninger til intelligente bygninger. 
Løsninger spænder fra afregning for varme og 
energiforsyning til røgdetektorservice og over-
vågning af kedelrum. 

Læs mere på side 30-43

Bæredygtig og miljøvenlig håndtering af byrum-
met. Løsninger spænder fra LoRaWAN netværk-
splanlægning og -drift til Smart Parking og
Smart Lighting. 

Læs mere på side 44-51

Smart Mobility Smart Building Smart City

Kontakt os, og lad os skabe fremtiden sammen.

Det er nemt at tage kontakt til os via vores online-kontaktformular 
på www.brunata.one.

Vi arbejder hver dag på at gøre alle Brunata.One løsninger tilgænge-
lige i hvert land. Alligevel kan det være tilfældet, at vores samlede 
portefølje ikke er tilgængelig i dit land i sin helhed. Du er velkom-
men til at tage kontakt til os!

På trods af de mange løsninger, som vi præsenterer her, er det helt 
rigtige til dig ikke iblandt? Kontakt os! Vores udvikler-team brænder 
på at finde individuelt passende implementeringsmuligheder sam-
men med dig.

Dit første skridt mod 
en lysere fremtid
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Smart Mobility
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Hardware Software Installation Business Service Rådgivning Premium valg

E-Mobility Expert Talk

E-Mobility Sketch

Konsultation angående finansiering

Administration af tilskud

Analyse af rentabilitet og gennemførlighed

Flådestyring

Deling

Ladeinfrastruktur

Betjening, service og vedligeholdelse af ladeinfrastrukturen

Overvågning af belægningsgrad for ladestationer

Analyse af ladestationer

CLS-tilsluttet operatør af ladepunkt

CLS-administration/aktiv EMP

Dataservice for energileverandør – pålidelige data    

Overvågning af parkering /- /-
Traffiktælling
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Smart Mobility Smart Mobility

E-Mobility Expert Talk

Vores konsulentmodul er den hurti-
ge og ukomplicerede vej til effektiv 
rådgivning om følgende emner:

• Ladestationer og infrastruktur
• Administration af opladning, be-

lastning og energi
• Energisystemer
• Løsninger til operatørmodel for 

mobilitet og deling
• Elektrificering af flåde
• Lovgivningsmæssige problemer
• Tilskud og de politiske rammer

E-Mobility Expert Talk sikrer også, at 
du modtager komplet dokumenta-
tion af resultater.

E-Mobility Sketch

På et interaktiv digitalt workshop 
undersøger vi, sammen med dig, et 
specifikt projekt eller en implemen-
teringsidé i detaljer. Værktøjer som 
den 4-delte matrice og e-canvas-mo-
dellen, der er særligt udviklet til det-
te formål, gør det nemt at vurdere 
forudsætninger og udfordringer. De-
rudover har du fordelen ved direkte 
adgang til viden fra vores eksper-
ter. Hver E-Mobility Sketch omfatter 
en omfattende opsummering og en 
handlingsplan, som du modtager til 
sidst.

Konsultation angående 
finansiering 

Vi giver dig omfattende rådgivning 
online vedrørende lokal, regional, 
national og overordnet støtte til dit 
planlagte projekt. Baseret på aktuel-
le regulativer og finansieringskilder 
diskuterer vi alle tilgængelige finan-
sieringsmuligheder og alle kombina-
tionsmuligheder med dig og foreta-
ger derefter en specifik anbefaling.

Administration af tilskud

Komplet administration af tilskud 
fra et enkelt kontaktpunkt. Vi hjæl-
per dig med at identificere de bedste 
bevillingsmuligheder for dit projekt 
og hjælper dig hele vejen igennem.

Vælg, om vi kun skal forsyne dine 
egne eksperter med vores proaktive 
støtte under hele ansøgningsproces-
sen, eller om vi skal tage os af alle 
forhandlinger under hele ansøgning-
sprocessen, inklusive beregning af 
den finansiering, der er påkrævet, 
og ekstra krav i en omfattende pak-
ke, så du ikke skal bekymre dig om 
noget selv.
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Smart Mobility

Flådestyring

Når det gælder elektrificering af din 
flåde, analyserer vi dine behov for mo-
bilitet, udarbejder et omfattende kon-
cept til dig baseret på dette og imple-
menterer det for dig:

• Udarbejdelse af den komplette 
strategi for mobilitet

• Evaluering af alternative løsninger 
(mobilitet i forbindelse med uds-
kiftning, deling og samkørsel)

• Omfattende rådgivning om effek-
tivitet og finansieringsmuligheder

• Udarbejdelse af en implemente-
ringsstrategi

• Koncept, planlægning og imple-
mentering af hele ladeinfrastruk-
turen

Ladeinfrastruktur

Vi tager os af teknisk udvikling og 
planlægning af ladeinfrastrukturen 
på basis af dine krav og de betin-
gelser, der gælder for dine tekniske 
installationer. Resultatet er en frem-
tidssikret løsning, der er perfekt til-
passet dine behov og inkluderer ad-
ministration af energi, opladning og 
belastning. Efterfølgende tager vi os 
af installation på stedet samt idrift-
sættelse. Efterfølgende tager vi os af 
installation på stedet samt idriftsæt-
telse.

Smart Mobility

Deling

Komplet deling for e-biler og e-cyk-
ler – samlet i én løsning.

Vores fulde servicetilbud omfatter et 
koncept, der er skræddersyet til dine 
individuelle behov, inklusive ladein-
frastruktur, køretøjer, betjening, af-
regning, vedligeholdelse og service. 
Vores administrationsportal og den 
tilknyttede app gør hele processen 
fra booking og start af turen og retur-
rejse ekstremt nem for alle brugere.

Betjening, service og vedligehol-
delse af ladeinfrastrukturen

Betjening helt uden bekymringer: 
Vi integrerer din ladeinfrastruktur i 
vores nemt tilgængelige it-landskab 
og sikrer løbende teknisk support og 
betjening af ladeløsningen. Det in-
kluderer helt naturligt al lovmæssigt 
påkrævet vedligeholdelse og inspek-
tioner. Vores supportteam står hele 
tiden til rådighed for dig, hvis du har 
spørgsmål.

Platforme til administration af 
opladning giver information mht., 
hvilke ladestationer der benyttes til 
opladning på et givet tidspunkt, eller 
om ladeprocessen blev gennemført. 
De kan dog ikke besvare spørgsmå-
let om, hvorvidt ladestationen også 
vil være ledig for det næste køretøj. 
Vores IoT-baserede løsning muliggør 
overvågning til dette formål og kom-
binerer intelligente parkeringssen-
sorer med relevant visualisering. Det 
betyder, at det er muligt at identifi-
cere både parkeringsovertrædelser 
og langtidsparkering.

Analyse af ladestationer

Det analytiske værktøj til ladeinfra-
strukturer: Vores løsning er baseret 
på analyse og vurderer automatisk 
udnyttelsen af ladeinfrastrukturer. 
Det tillader udnyttelse af det øko-
nomiske potentiale og beregning af 
den perfekte udnyttelsesgrad, så det 
er muligt at nå målet for udvikling og 
at strømline driften effektivt.

Vi tilbyder denne løsning som både 
en fuld service inklusive projekt-
administration og en plug&play-
løsning, hvor vi udstyrer dig med 
alle de nødvendige komponenter.

Overvågning af belægningsgrad for ladestationerAnalyse af rentabilitet og 
gennemførlighed

Vi kontrollerer rentabiliteten og gen-
nemførligheden af et specifikt pro-
jekt for dig. Med din hjælp udvikler 
vi et omfattende, målorienteret kon-
cept, der medtager alle de aspekter, 
der er vigtige for dig. Du modtager 
derefter det komplette koncept med 
en omfattende liste over anbefalede 
tiltag mht. implementering.
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CLS-administration/aktiv EMP

Aktiv EMP (ekstern markedspartner): 
Vi harmoniserer de lovmæssige ram-
mer for energiforsyning med digitali-
seringsmuligheder via vores løsning.

Den komplette ladeinfrastruktur kan 
aktiveres og administreres via Smart 
Meter Gateway CLS-interface. Vores 
hardware- og OBS: softwareløsning-
spakke gør det muligt for dig at på-
tage dig en rolle på det regulerede 
marked som en aktiv EMP uden be-
hov for personlig certificering til det 

Dataservice for energileverandør – 
pålidelige data

Med vores LoRaWAN-klare CLS-tek-
nologi kan vi tilbyde den digitale inf-
rastruktur af moderne energinet, ikke 
kun for transport af målerdata, men 
ydermere muligheden for at bruge 
smart meter gateway som et trovær-
dighedsanker for transporten af data 
– for din egen data, såvel som data for 
tredjeparter.

Løbende overvågning af belæg-
ningsgrad af parkeringspladser i 
garager, underjordiske garager og 
parkeringsområder ved hjælp af IoT-
sensorer med fjerntransmission:

• Optimering af brug af parkering-
sområde via systematisk evalue-
ring af brugeradfærd.

• Du kan udnytte ekstra potentiale 
for parkeringspladser i løbet af 
dagen, ugen, måneden eller året.

Traffiktælling

Trafiktælling er lige nu rigtig dyrt at 
få udført. Der skal ligges strimler på 
vejene og tit er der ad hoc tællinger, 
som udføres manuelt af personer.

Med denne løsning opsættes der en 
sensor, som automatisk tæller an-
tallet af biler der køre forbi. På den 
måde har man et live billede af hvor- 
og hvornår der er mest trafik.

Vores teknologi forvandler dine 
ladestationer til CLS-komponen-
ter (controllable local system) og 
kan kontrolleres til fordel for net-
værket og for at overholde lov-
mæssige bestemmelser.

Vores teknologi, som er kompati-
bel med Smart Meter Gateways fra 
forskellige producenter, er ganske 
enkelt integreret til dette formål 
i vores nuværende it-infrastruk-
turer og forarbejdningskæde.

Vi håndterer administrationen af 
ladeinfrastrukturen og sikrer, at 
drift er i overensstemmelse med 
bestemmelser og er en fordel for 
netværket.

pågældende formål. Kompatibilitet 
med alle certificerede Smart Meter 
Gateways er sikret gennem vores 
driftsprocesser på en måde, der sva-
rer til SM-PKI (intelligent målersys-
tem for offentlig nøgleinfrastruktur) 
for det tyske forbundskontor for in-
formationssikkerhed (BSI).

CLS-tilsluttet operatør af ladepunkt Overvågning af parkering

• Udarbejd brugsstatistikker for 
beboer- og gæsteparkering-
spladser inklusive pladser med 
e-ladestationer.

• Find nye leasing- og delingsmu-
ligheder for parkeringspladser 
baseret på brug.

• Automatiseret alarmfunktion

Smart Mobility Smart Mobility
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Hardware Software Installation Business Service Rådgivning Premium valg

Afregning for varme og energiforsyning

Integreret afregning

Software til afregning af forbrug for private kunder

Information om forbrug i løbet af året: eMonitoring

Information om forbrug i løbet af året: Cloud2Cloud

Analyse af forbrug

Energicertifikater

Legionella test

Fuld røgdetektorservice

Olieniveau

Lækage /- /-
Varmecentralsovervågning /- /-
Branddøre /- /-
Rumtemperatur og luftfugtighed /- /-
Overvågning af garagedøre /- /-
Overvågning af parkering /- /-
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Hardware Software Installation Business Service Rådgivning Premium valg

Smart Energy Efficiency

Smart Building

Medicinskabe /– /–
Overvågning af køleenhed /– /–
Overvågning af desinfektion

Bevægelsesregistrering

Indeklimaovervågning

Legionellaovervågning

Monitorering af døre og vinduer

Temperaturmonitorering af fjernvarme

dB-monitorering af toiletter

Push-knap beskeder

Push-knap beskeder

Intelligent fordelingsmåling

Aflæsning af flere målere

Pakkeløsning til e-mobilitetsopladning derhjemme ( )

Pakkeløsning til e-mobilitetsopladning derhjemme inklusive afregning ( )

E-cykler

Plug & play-solvarmeanlæg

Smart Building
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Information om forbrug i løbet af 
året: Cloud2Cloud

Intelligent datatjeneste: 
Vores Cloud2Cloud-løsning til over-
førsel af data muliggør transmission 
af data om forbrug i løbet af året som 
en datatjeneste til andre platforme 
og apps via relevant programmer-
ingsinterface til program (API).

Analyse af forbrug

Vores forbrugsanalyse supplerer den 
årlige afregning med en analyse af 
forbrugsværdier for lejere og beboe-
re i ejerlejligheder:

• Tendens over de seneste tre år
• Sammenligningsgrundlag for 

normaliserede værdier pr. m² 
ved sammenligning med andre 
beboere

• Forbrugsmønster i forskellige 
rum

• Udvikling af forbrug hen over tid

Afregning for varme og 
energiforsyning

Varmeregninger af højeste kvalitet, 
der overholder de lovmæssige krav:

Vores eksperter sikrer, at alle 
deadlines og lovmæssige krav 
er overholdt til punkt og prikke. 
Certificerede processer og vores kva-
litetsstyring sikrer et produkt af høj 
kvalitet og pålidelighed.

Integreret afregning

Afregning af omkostninger til varme 
og energiforsyning er integreret i dit 
system og proceslandskab:

• Reduktion af manuelle opgaver 
og optimering af processer via ud-
veksling af data

• Integration af afregning af omkost-
ninger til varme på forbrugsreg-
ningen

• Øget gennemsigtighed og kvalitet 
af data på den årlige forbrugsreg-
ning 

• Forbedrede behandlingstider gen-
nem produktstyring og -kontrol

• Brug af anerkendte standarder i 
dataudvekslingsprocessen

Vores platformsbaserede software, 
der er udviklet specielt til private 
kunder, gør afregning af energifor-
brug nemmere end nogensinde før:

• Assisteret afregning af forbrug 
inklusive ekstra omkostninger 
for udlejningsejendomme og 
momsopgørelse

• Intuitivt brugerinterface
• Fuld integration med vores 

andre systemer med automati-
seret overførsel af alle data for 
udlejningsejendomme, afreg-
ningsperioder, brugsenheder, 
brugere, grunddata for varme-
systemet, udstyr og målere

Energy Monitorering

Vores portal og app-løsning betyder, 
at udlejere og administratorer, lejere 
og beboere i ejerlejligheder har et 
overblik over deres forbrug hele ti-
den:

• Sammenligningsmuligheder og 
sammenligningsgrundlag, der er 
i overensstemmelse med lovgiv-
ningen

• Porteføljevalg i henhold til krite-
rier for ejendomsstrukturer

Smart Building Smart Building

• Komplet integration af varme-
afregning sparer dig tid ved 
afregning af ekstra omkostnin-
ger og betyder, at du modtager 
et komplet produkt, der over-
holder de lovmæssige krav, fra 
en enkelt kilde

Software til afregning af forbrug for private kunder

• Individuelt filter og valgmulighe-
der

• Vejrjustering
• Analyseværktøj til identifikation 

af hjem med iøjnefaldende for-
brug

• For lejere: Sammenligning af 
eget forbrug med gennemsnitligt 
forbrug i ejendommen pr. m², fil-
termuligheder for udviklingsten-
denser
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Fuld røgdetektorservice

Vores røgdetektorer blev udviklet 
specielt til boligsektoren, og de er 
dermed yderst velegnede til krav i 
private boliger eller bygninger, der 
anvendes til lignende formål (f.eks. 
advokatkontorer og lægekonsulta-
tioner). 
Et fladt, moderne design sikrer, at 
man først lægger mærke til dem, 
når det er nødvendigt. Tjenesten 
omfatter enkel installation i over-
ensstemmelse med standarder og 
nationale specifikationer af certifi-
ceret servicepersonale, automatise-
ret, trådløs fjerninspektion inklusive 
digital dokumentation af resultater 
og leje og vedligeholdelse af udstyr.

Olieniveau

Opfyldningsniveau for olietanke 
med et tryk på en knap:
• Pålidelig fastlæggelse af opfyld-

ningsniveauer via de mest avan-
cerede sensorer med fjerntrans-
mission.

• Løbende information om nive-
auer af fyringsolie, inklusive flere 
bygninger, muliggør forbedring 
af kollektive ordrer med åbenly-
se omkostningsfordele for lever-
andører.

• Kontroller jævnligt genopfyld-
ning, uden at du behøver at være 
personligt til stede hele tiden.

• Automatiseret alarmfunktion, 
hvor kriterier og intervaller kan 
konfigureres

Lækage

Pålidelig overvågning af rum med 
hensyn til mulig vandlækage:

• Løbende overvågning muliggør 
tidlig registrering af mulige læka-
ger og rettidig indgriben både på 
stedet og af passende serviceud-
bydere.

• Tidlig registrering døgnet rundt 
giver beskyttelse mod skader.

• Automatiseret alarmfunktion, 
hvor kriterier og intervaller kan 
konfigureres

Smart Building Smart Building

Energicertifikater

Vores portefølje omfatter både for-
brug og behovsbaserede energicer-
tifikater, som vi også har mulighed 
for at levere helt digitalt:

• Behovsbaserede energicertifika-
ter med registrering på stedet af 
certificerede eksperter.

• Dedikerede energikonsulenter
• Inspektion af indikerede data 

af hensyn til fuldstændighed og 
sandsynlighed.

• Digital arkivering af energicertifi-
kater i 10 år

Legionella test

Vi foretager vores drikkevandsanaly-
ser i samarbejde med førende god-
kendte laboratorier:
• Nedkølet, rettidig transport af 

prøver til laboratoriet inden for 24 
timer

• Analyse af prøver af godkendte la-
boratorier

• Overførsel af analysedata til dig
• Automatisk overførsel af data til 

sundhedsmyndighederne, hvis 
den tekniske indgrebsværdi er 
overskredet

• Valgfri kompilering af risikoanalyse 
inklusive handlingsplan og over-
vågning af vellykket gennemførsel

• Onlinedokumentation
• Arkivering af resultater i ti år

Pålidelig overvågning af betingelser i 
kedelrum, inklusive flere bygninger:

• Overvågning af CO2-indhold, 
temperatur, luftfugtighed, 
lysstyrke, status for åbning af 
branddør

• Fjerninspektion af sikkerhed 
uden lokal tilstedeværelse

• Konklusioner på baggrund af 
intervaller for proaktiv vedlige-
holdelse

Overvågning af kedelrum

• Statuslog for servicepartnere.
• Automatiseret alarmfunktion, 

hvor kriterier og intervaller kan 
konfigureres

Branddøre

Pålidelig overvågning ved hjælp 
af IoT-sensorer mht. status for 
branddøre med fjerntransmission i 
stedet for almindelige manuelle ins-
pektioner:

• Der kan opnås nedsættelse af 
forsikringspræmier ved automa-
tiseret overvågning af status for 
branddøre afhængigt af den in-
volverede forsikringsgiver.

• Automatiseret dokumentation af 
procedurer for åbning og lukning

• Automatiseret alarmfunktion 
(f.eks. om døre står åbne hele ti-
den)
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Smart Energy Efficiency
Full-service løsning 

Vores intelligente IoT-sensorer måler 
energiforbrug i hele bygning mht. 
belysning, opvarmning af vand, air-
condition og varme. Midlertidige, 
rumlige og tidsbaserede målinger i 
høj opløsning gør det muligt at opnå 
betydelige reduktioner i energifor-
brug og dertil hørende omkostnin-
ger.

Ekstra sensorer til monitorering af 
belysning, temperatur og ventila-
tion samt luftkvalitet supplerer det 
samlede overblik over brugsadfærd 
og interaktion med forskellige typer 
forbrug.

Smart Building
Plug & play løsning / Full-service løsning 

Uanset om det er hjemme, på konto-
ret, i skoler eller industribygninger, 
så bruger bygninger energi til op-
varmning og aircondition, opvarm-
ning af vand og belysning.

De mest avancerede IoT-sensorer 
muliggør registrering af alle relevan-
te bygningsdata. Visualisering og 
kontrol kan foretages via vores ener-
gieffektive software. Grænseværdier 
overvåges, og der udstedes omko-
blingskommandoer.

Medicinskabe
Plug & play løsning 

Med hensyn til medicin er det es-
sentielt med ideelle opbevarings-
betingelser for temperatur og luft-
fugtighed. Vores løsning kombinerer 
overvågning af disse faktorer med 
overførsel af de målte data til vores 
digitale platform, hvilket omgåen-
de udløser en alarm, hvis værdierne 
overskrider eller ligger under det fo-
ruddefinerede område. Det giver dig 
mulighed for at reagere og gribe ret-
tidigt ind.

Smart Building Smart Building

Rumtemperatur og luftfugtighed

Overvågning af minimum- og maksi-
mumtemperaturer og luftfugtighed i 
rum for at beskytte klimaskærmen.

• Muliggør tidlig detektering af 
forhøjet luftfugtighed eller for 
høje eller lave temperaturer 
samt rettidig indgriben på stedet 
og af passende serviceudbydere.

• Tidlig registrering døgnet rundt 
giver beskyttelse mod skader

• Automatiseret alarmfunktion, 
hvor kriterier og intervaller kan 
konfigureres

Overvågning af garagedøre

Pålidelig overvågning ved hjælp af IoT-
sensorer mht. status for garagedøre 
med fjerntransmission:
• Permanent overvågning af pro-

cedurer for åbning og lukning 
muliggør nem detektering af po-
tentielle fejlfunktioner (åbne-/luk-
kefejl).

• Hjælper med at undgå, at døre 
kommer til at stå åbne, især om 
natten, og reducerer risikoen for 
tyveri og vandalisme.

• Muliggør optimering af åbningsti-
der for at aflaste motorer og meka-
nismen.

• Statuslog for fremsendelse til ser-
vicepartnere.

• Automatiseret alarmfunktion

Løbende overvågning af belæg-
ningsgrad af parkeringspladser i 
garager, underjordiske garager og 
parkeringsområder ved hjælp af IoT-
sensorer med fjerntransmission:

• Optimering af brug af parkering-
sområde via systematisk evalue-
ring af brugeradfærd.

• Du kan udnytte ekstra potentiale 
for parkeringspladser i løbet af 
dagen, ugen, måneden eller året.

• Udarbejd brugsstatistikker for 
beboer- og gæsteparkering-
spladser inklusive pladser med 
e-ladestationer.

• Find nye leasing- og delingsmu-
ligheder for parkeringspladser 
baseret på brug.

• Automatiseret alarmfunktion

Overvågning af parkering

Automatiseret alarmfunktion: Læ-
kager identificeres i god tid, og dyre 
beskadigelser forhindres.

Vi tilbyder denne løsning som både 
en fuld service inklusive projekt-
administration og en plug&play-
løsning, hvor vi udstyrer dig med alle 
de nødvendige komponenter.
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Monitorering af døre og vinduer

Få besked hvis døre eller vinduer 
(F.eks. branddøre) er åbne når de 
burde være lukkede.

Temperaturmonitorering af fjern-
varme

I danmark kan man få en “straf-
takst“ hvis en ejendom har en dårlig 
afkøling af fjernvarmen og levere en 
for høj fjernvarmetemperatur tilbage 
til forsyningsværket. Ved at overvåge 
temperaturen på de enkelte strenge 
i opgangene kan man se hvor den 
dårlige afkøling stammer fra.

På den måde kan beboerne spare 
penge.

dB-monitorering af toiletter

Ved at fortage støjmåling af toiletter-
ne i de offentlige bygninger, kan man 
få et overblik over om toiletterne lar-
mer i nattetimerne. Er der støj fra 
toiletterne i nattetimerne, så er det 
fordi der er et konstant forbrug. 

Bygningsejeren kan på denne måde 
få en notifikation der fortæller “toi-
let nr. 34 løber“

Smart Building Smart Building

Overvågning af køleenhed

Plug&play løsning

Denne IoT-løsning giver dig mulig-
hed for at garantere bibeholdelsen 
af omgivelsesbetingelser på køle-
lagre og i køleenheder for at sikre, 
at lovpligtige temperaturer for dine 
fødevarer overholdes. Alle data visu-
aliseres og evalueres i forhold til his-
torik på vores digitale platform. Du 
advares omgående, hvis temperatu-
ren eller luftfugtigheden afviger fra 
de fastsatte tolerancer.

Overvågning af desinfektion

Plug&play løsning

Overvåg brugsfrekvensen af dine 
selvbetjeningsfaciliteter som f.eks. 
dispensere, salgsautomater eller lig-
nende for at planlægge desinfektion 
og rengøring på denne baggrund og 
forebygge spredning af bakterier. 
Vores platform evaluerer alle bru-
gerdata og informerer dig om alle 
afvigelser.

Bevægelse

Få besked hvis der f.eks. er rotter i 
kælderen eller på loftet.

Indeklimaovervågning

Sikre et sundt indeklimaforhold 
og undgå problemer med skim-
melsvamp. Denne løsning kan også 
bruges som dokumentation for, at 
demonstrere hvem der er skyld i 
skimmelsvampen. Er det beboeren 
der ikke har bahandlet boligen or-
dentlig, eller er det en fejl i konstruk-
tionen.

Løsningen måler primært Tempera-
tur og relativ luftfugtighed.

Legionellaovervågning

Ved at måle temperaturen på den 
varme rugsvandscirkulation med en 
temperatursensor med ekstern tem-
perature probe, så kan man få en no-
tification hvis temperaturen flader 
til under 50 grader i længere tid. På 
den måde kan man hurtigt handle 
og undgå problemer med legionella.
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Pakkeløsning til e-mobilitetsop-
ladning derhjemme inklusive afreg-
ning

Vores omfattende løsningspakke til 
hjemmet med pålidelig afregning:

• Et valg mellem en vægboks eller 
en ladestation

• Ladekort og mobil roaming-app til 
at gøre det lettere at oplade under 
køreture ved de 58.000 offentligt 
tilgængeligt ladestationer 

• Inklusive afregning og adgang til 
vores afregningsplatform i den 
komplette pakke

• Mulighed for inspektion forud
• Mulighed for installationsservice
• Mulighed for at vælge vedligehol-

delse og service

E-cykler

Vores portefølje omfatter et valg 
mellem klassiske, sporty eller multi-
funktionelle e-cykler, der kendeteg-
nes ved at være robuste og have lang 
batterilevetid. Deres høje grad af på-
lidelighed betyder, at vi også bruger 
dem til vores delingsløsninger i den 
kommercielle sektor.

Alle e-cykler har intelligent support 
op til 25 km/t.

Plug & play solvarmeanlæg

Vores gør-det-selv-solvarmeanlæg til-
byder fleksible installationsvarianter, 
hvilket betyder, at det kan bruges i 
alle miljøer. Den strøm, der genereres, 
kan overføres til forsyningsnettet eller 
bruges af dig selv, så du kan spare på 
omkostningerne til elektricitet. Pakken 
omfatter følgende elementer:

• Solvarmemodul
• Frekvensomformer
• Understøttende struktur
• Installationskabel og energimåler
• Installationsmateriale

Smart Building

Push-knap beskeder

Har rengøringen været der? eller er 
der ikke mere sprit i spritdispense-
ren? Med en trykknap kan i selv for-
me hvilken besked der skal sendes 
når man trykker på knappen.

Mennesketælling

Få indsigt i hvor mange der besøger 
storcentret, eller hvor mange der 
opholder sig i et rum ad gangen ved, 
at tælle hvor mange mennesker der 
går forbi mennesketælleren.

Intelligent fordelingsmåling

Gå ind på markedet for fordelings-
måling med vores omfattende IoT-
løsning: Vi kombinerer hovedmålere 
til vand og opvarmning med vand-
målere og varmefordelingsmålere i 
de enkelte husstande. Afregninger 
for vand, varmt vand og omkostnin-
ger til varme kan også sammensæt-
tes på baggrund af de registrerede 
målte værdier. Desuden kan denne 
kombination udvides via statusdata 
fra IoT-baserede røgdetektorer.

Aflæsning af flere målere

Reducer dine procesomkostninger 
ved at registrere brugsværdier for 
vand, gas og varme ved hjælp af et 
enkelt målersystem. Vores LoRaWAN 
IoT-gateway kan tilknyttes individu-
elle operatører i denne forbindel-
se eller også direkte med en Smart 
Meter Gateway via CLS-interfacet. 
I det tilfælde overføres alle data fra 
målere direkte via den sikre CLS-ka-
nal for den pågældende Smart Meter 
Gateway.

Pakkeløsning til e-mobilitetso-
pladning derhjemme

Vores omfattende løsningspakke til 
hjemmet:

• Et valg mellem en vægboks eller 
en ladestation

• Ladekort og roaming-app til at 
gøre det lettere at oplade under 
køreture ved de 58.000 offentlige 
ladestationer, der er tilgængelige 
lige nu.

• Mulighed for inspektion i forve-
jen

• Mulighed for installationsservice
• Mulighed for at vælge vedlige-

holdelse og service

Smart Building



Smart City



4746

Hardware Software Installation Business Service Rådgivning Premium valg

LoRaWAN-netværksdrift

LoRaWAN-netværksplanlægning

Netværksadapter og -hosting

Gateway-administration

Kontrol og aktivering som aktiv EMP

Smart Water

Smart Water: Vandkvalitet

Smart Parking

Smart Waste

Udlæsninger fra mandehul

Overvågning af lokale netværksbaserede transformerstationer

Smart Lighting

Sporing /- /-
Midlertidig kraftfordeler

Drift af swimmingpool /- /-
Smart School /- /-
Måling af vejtemperatur /- /-
Afstandsmåling /- /-
Smart Construction Site /- /-
Brug af udstyr /- /-
Forhåndbetalingsløsninger
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LoRaWAN netværksdrift

Som en af de største LoRaWAN®-net-
værksoperatører er vi registreret hos 
det tyske føderale netværksagen-
tur (Bundesnetzagentur) og leve-
rer komplet netværksdrift til vores 
kunder inden for industri, beboelse 
og fast ejendom samt kommuner 
og energileverandører. Vi overvåger 
netværket for udfald, dækningsaf-
vigelser og udnyttelsesgrader og si-
krer, at alle myndighedskrav fra det 
føderale netværksagentur og LoRa 
Alliance overholdes.

LoRaWAN netværksplanlægning

Vi vil hellere end gerne overtage op-
gaven med hele planlægningen af 
netværk, hvis du gerne vil digitalise-
re flere lokationer. Med brug af fors-
kellige værktøjer såsom vores simu-
leringssoftware og målinger under 
inspektioner på stedet kan vi præcist 
identificere de bedste lokationer for 
dine gateways for at opnå den per-
fekte dækningsgrad.

Netværksadapter og -hosting

Vi gennemgår alle konfigurationer i 
vores center for netværksdrift i Tys-
kland, så vi kan sikre, at netværks-
driften fungerer. Vores datacenter 
er Tier IV og certificeret i henhold til 
DIN ISO 27001 for administration af 
informationssikkerhed, hvilket bety-
der, at alle programmer og data hos-
tes sikkert i Tyskland.

Gateway administration

Hvis du gerne vil udvikle dit eget 
IoT-netværk, er vores support ikke 
begrænset til hardware- og plat-
formsløsninger. Vi sørger også for 
den komplette gateway-adminis-
tration for dig, inklusive al løbende 
opdatering af firmware- og gateway-
konfigurationer via vores eget admi-
nistrationssystem.
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Kontrol og aktivering som aktiv 
EMP

Vores løsning til den fleksible sty-
ring af generatorer og last. Vi gør det 
muligt for dig at påtage rollen som 
ekstern markedspartner (aktiv EMP). 
Rollen som EMP realiseres som en 
SaaS service på ZENNER platformen, 
inklusiv inventarliste på enheder, 
schwitchpunkt, energimålere, mål-
erpunkter såvel som at lænke til din 
gateway administrator.

Smart Water

Vores omfattende portefølje omfatter 
alt intelligent udstyr til intelligent van-
dadministration – inklusive vandmålere 
til private hjem. Dermed kan alle mål-
eopgaver til forsyning og distribution af 
drikkevand, håndtering af spildevand, 
industri og landbrug håndteres inden for 
et ensartet system.

• Præcis registrering af forbrug
• Pålidelig og fejlfri overførsel af data
• Analyse af forbrugsdata og udarbej-

delse af prognoser
• Overvågning af forbrugstyper
• Mulighed for at undgå netværksud-

fald via intelligente funktioner såsom 
registrering af lækage og rør, der er 
sprunget

Smart Water: Vandkvalitet

Vores komplette IoT-serviceløsning 
mht. vandkvalitet giver dig mulig-
hed for samlet overvågning af alle 
signifikante indikatorer:

• Vandtemperatur
• Ledeevne
• Opløst ilt
• pH-værdi
• Potentiale for reduktioner af 

oxidering
• Konfigurerbare alarmsignaler 

ved tærskelværdier informerer 
dig altid, hvis signifikante vær-
dier overskrides.

Smart Parking
Plug & play / Full-service løsning

Intelligente sensorer til bilparkering 
identificerer, om en parkeringsplads 
er ledig eller optaget. Specielle bru-
gerbetingelser som f.eks. en plads 
til forældre med børn, handikap-
plads eller parkeringsplads til e-
køretøjer kan gemmes for hver par-
keringsplads i backend-systemet. Al 
information kan evalueres på den 
tilknyttede platform og overføres til 
operatører af parkeringsanlæg eller 
private borgere for at hjælpe dem 
med at finde ledige parkeringsplad-
ser.

Smart Waste
Plug & play / Full-service løsning

Vores IoT-baserede Smart Waste-
løsning muliggør behovsbaseret 
tømning af affaldsbeholdere. Af-
faldsniveauer, der kan overføres au-
tomatisk til programplatformen, gør 
det muligt at undgå unødvendige 
ture til beholdere, der benyttes knap 
så ofte. Det er muligt at optimere 
driftstider og reducere omkostnin-
gerne.

Udlæsninger fra mandehul
Full-service løsning

Mandehuller og andre utilgængelige 
lokationer er som skabt til IoT-base-
rede målere og sensorer, der egner 
sig til automatiske fjernaflæsninger. 
Vi installerer målere og sensorer på 
disse lokationer og aflæser dem en-
kelt og pålideligt gennem vores Lo-
RaWAN-netværk. Det overflødiggør 
fuldstændigt manuelle aflæsninger 
og den massive brug af menneskeli-
ge ressourcer på denne opgave. Alle 
målerdata er derefter tilgængelige 
på vores platform til yderligere be-
handling.

Overvågning af lokale netværks-
baserede transformerstationer
Full-service løsning

Potentielle fejl for transformersta-
tioner kan identificeres i god tid og 
forhindres med vores løsning med 
fuld service. En sensor, der kan over-
våge op til 8 potentialefri kontakter, 
installeres i lokale netværksbase-
rede transformerstationer. Enhver 
ændring af status medfører, at der 
afsendes en meddelelse direkte til 
vores digitale platform, og statussi-
gnaler udløses desuden automatisk 
med jævne mellemrum.

Smart Lighting

Full-service løsning

På grund af det enorme energifor-
brug til offentlig gadebelysning er 
det blandt de største faste omkost-
ningsposter på det kommunale 
budget. Vores IoT-baserede lysstyr-
kesensorer sikrer, at selv eksisteren-
de teknologi kan eftermonteres og 
gøres intelligent. I kombination med 
LoRaWAN-udsvingskontrolmodta-
gere muliggør denne løsning ener-
gibesparende kontrol af belysning, 
også med hensyn til individuelle lyg-
teplaceringer.
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Sporing
Plug & play / Full-service løsning

Vores sporingsløsninger muliggør 
overvågning af dit udstyr og dine 
varer og overfører data såsom pla-
cering, tilstand og status for fragtfir-
maer, beholdere, paller, værktøjer 
eller udstyr. Ud over visualisering og 
digital rapportering udgør sporing af 
geoposition og notifikationer også 
en del af denne løsningspakke.

Midlertidig kraftfordeler
Plug & play løsning

Denne IoT-løsning muliggør den 
hurtige lokalisering og effektive ad-
ministration af kraftfordelere, uan-
set om de er placeret udendørs eller 
indendørs. Vores digitale platform 
gør det muligt for dig at se deres 
placering på et hvilket som helst tid-
spunkt, og du informeres straks, lige 
så snart en kraftfordeler flyttes.

Drift af swimmingpool

Ved hjælp af intelligente sensorer 
kombinerer denne IoT-løsning infor-
mationer om vand- og lufttempera-
turer samt luftfugtighed, og den kan 
udvides med et modul til registrering 
af antal besøgende. Alle data kan il-
lustreres på relevante displays eller 
på dit websted.

Smart School
Plug & play / Full-service løsning

Perfekt indeklima i rummet giver et 
optimalt læringsmiljø: Procentdelen 
af ilt i luften, den perfekte tempe-
ratur og luftfugtighed og passende 
lysstyrke påvirker koncentrations-
evnen. Vores IoT-løsning kombine-
rer derfor alle disse funktioner med 
intelligente sensorer, der holder øje 
med disse parametre. Vores digitale 
platform visualiserer alle parametre 
og udsteder om nødvendigt notifika-
tioner, hvis det f.eks. er nødvendigt 
at udlufte igen.

Måling af vejtemperatur
Kend vejtemperaturen så vejene kan 
saltes i god tid i vinterperioderne.

Afstandsmåling
Få besked hvis afstanden mellem 
brønddækslet og vandspejlet bliver 
kritisk lav.

Smart Construction Site
Plug & play løsning

Intelligente lokalt placerede el- og 
vandmålere registrerer al brug på 
stedet og alle tilknyttede regel-
mæssigheder og uregelmæssighe-
der. I kombination med IoT-, kon-
takt-, GPS- og bevægelsessensorer 
overføres alle relevante data til vores 
digitale platform og evalueres her. 
Vores energieffektivitetssoftware 
styrer kontrollen og visualiseringen. 
Fejl- og alarmadministration i vores 
systemer informerer dig omgående, 
hvis der er behov for at foretage sig 
noget.
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Kontakt

Du kan kontakte os via vores kontakt-
formular på hjemmesiden

www.brunata.one

Forhåndsbetalingsløsninger

Forhåndbetalingsløsninger for for-
syningsselskaber (vand, energi 
m.m.) sikrer at dine kunder betaler 
på forhånd og reducerer gældsrisi-
ko. Med Smart Prepayment går for-
håndsbetalingsmodellen online: det 
tilbyder den samme funktionalitet 
som en traditionel forhåndsbeta-
lingsløsning, uden behovet for be-
kostelig hardware. 

Denne løsning fungerer på tværs af 
IoT og andre datateknologier, inkl. 
LoRaWAN, NB-IoT og MBus for at 
gøre forhåndsbetaling kosteffektivt, 
åbent og simpelt. Du kan også ud-
vikle intelligente tariffer og forbedret 
kontrol sideløbende med forstærket 
kundeengagement.

Brug af udstyr
Plug & play løsning

Vores IoT-løsning til maskiner med 
højt energiforbrug giver dig et øje-
blik over, hvilke af dine enheder el-
ler maskiner, der kører eller bruges, 
samt hvornår og hvor længe. Denne 
løsning kan bruges til både mobile 
og faste maskininstallationer. Vores 
digitale platform styrer evalueringen 
af disse forhold og advarer dig, hvis 
de foreskrevne tider ikke overhol-
des.

https://brunata.one/kontakt/?lang=da
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