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SKADEteknik	  tilbyder	  en	  alarmløsning	  til	  fjernovervågning	  og	  varsling	  i	  alle	  bygninger.	  	  

	  

Trådløse	  sensorer	  der	  via	  en	  gateway	  
kommunikerer	  med	  en	  server	  på	  internettet,	  

giver	  dig	  mulighed	  for	  at	  holde	  øje	  med	  din	  

bolig	  året	  rundt.	  Systemet	  giver	  dig	  en	  

advarsel	  via	  e-‐mail	  eller	  SMS	  hvis	  noget	  

afviger	  fra	  de	  varselgrænser	  du	  vælger.	  

	  

Sensorerne	  holder	  øje	  med	  pludselige	  

vandudslip,	  forhøjet	  luftfugtighed	  eller	  

faldende	  temperaturer	  i	  f.eks.	  dit	  sommerhus,	  

helårsbolig,	  butik,	  

lagerbygning	  eller	  

udlejningsejendom.	  

	  

	  

Forskellige	  typer	  af	  sensorenheder	  kan	  vælges	  ud	  fra	  hvilken	  
form	  for	  overvågning	  du	  har	  behov	  for.	  

• Det	  kan	  give	  en	  god	  tryghed	  at	  man	  får	  et	  varsel	  såfremt	  varmen	  

svigter	  i	  sommerhus	  eller	  lagerbygning,	  så	  frostsprængninger	  kan	  forebygges.	  	  

• Temperaturovervågning	  kan	  også	  benyttes	  den	  anden	  vej.	  Har	  du	  kølemontre	  eller	  

kølerum	  hvor	  der	  ønskes	  alarmering	  ved	  temperaturstigning,	  er	  dette	  også	  en	  

mulighed.	  

• Ligeledes	  kan	  en	  sensor	  for	  akut	  vandudslip	  holde	  øje	  og	  give	  alarm	  hvis	  skaden	  er	  

sket.	  En	  hurtig	  indsats	  herefter,	  vil	  være	  med	  til	  at	  begrænse	  skaderne	  på	  bygning	  

og	  indbo.	  	  

• Administrerer	  man	  en	  større	  bygningsmasse	  kan	  man	  overvåge	  bestemte	  rum	  eller	  

hele	  kældre	  så	  man	  f.eks.	  i	  en	  skybrudssituation	  over	  lokalområdet,	  hurtigt	  kan	  få	  et	  

overblik	  over	  skaderamte	  bygninger.	  	  

• Sensor	  med	  overvågning	  af	  luftfugtighed	  er	  også	  en	  mulighed.	  Her	  kan	  det	  være	  

overvågning	  i	  rum	  med	  følsomme	  lagervarer	  eller	  rum	  og	  boliger	  hvor	  der	  tidligere	  

har	  været	  problemer	  med	  skimmelsvamp	  man	  ønsker	  at	  få	  styr	  på.	  	  

• Endelig	  tilbydes	  der	  også	  åbne/lukke	  sensorer,	  der	  kan	  

holde	  dig	  orienteret	  når	  døre	  og	  vinduer	  i	  en	  bygning	  

åbnes/lukkes.	  

	  

	  

Vi	  tilbyder	  en	  besigtigelse	  for	  bedste	  placering	  af	  
sensorenhederne	  inkl.	  montering	  og	  vejledning	  til	  brugerne	  af	  

bygningen	  i	  ét	  og	  samme	  besøg.	  Kontakt	  os	  for	  mere	  info.	  


