
IoT Denmark A/S 
-	Det	første	dedikerede	na/onale	IoT	netværk	



•  Etableret i 2015 
•  100% danskejet 
•  17 ansatte  
•  Stor partnerkreds i både ind- og udland (Udvikling SW/HW) 
•  Unikt landsdækkende IoT Netværk 
•  Adgang til globalt IoT netværk på samme standarder 

•  Vi har adgang til en bred og unik portefølje af IoT løsninger 
og services, der er udviklet til at dække behovene for 
regionale-, nationale- og/eller international selskaber og 
operatører 

•  Vi udvikler nationale og globale IoT strategier for vores 
kunder med udgangspunkt i vores produkt- og 
serviceportefølje 

•  Sigfox er verdens ledende leverandør af 
kommunikationsløsninger baseret på “tingenes 
internet” (IoT) 

•  Sigfox netværket er bredt og dækker i dag +32 lande via 
lokale operatører og partnere. Stor interesse og 
anderkendelse af Sigfox netværket resulterer nu i, at Sigfox 
netværket forventes etableret i over 60 lande ved 
udgangen af 2018. 

•  99,7% Geografisk dækning                                                                      
(Udendørs - 142dBm) 

•  84% Demografisk dækning                                                                   
(Indendørs - 122dBm) 

•  94% Dækning i de 21 største byer i Danmark                    
(Indendørs - 122dBm) 

Introduktion 
 



Simple enheder kræver et simpelt netværk 
 

 
Buy 
hardware 
•  Buy a radio chip 

or a module – 
license free 
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Ekstra lave omkostninger 
Lavt energiforbrug 
Lav kompleksitet 

Globalt  

Høj gennemstrømning 
Lav forsinkelse 

 

Krav Forbindelsesmuligheder  
Lave omkostninger 
•  Hardware til Sigfox er blandt det billigste på markedet 
•  Simpel abonnementsstruktur 
•  Ingen ekstra omkostninger ved datatrafik 

 
 
Lavt energiforbrug 
•  Enheder kan kommunikere via internettet med 

batterilevetider på op til 15 år 
•  Enheder er i ”deep-sleep” 99% af tiden og bruger 

dermed ikke unødig energi 
•  Intet ”handshake” mellem netværk og enheden, hvilket 

minimerer energiforbruget 
  

Simpelt 
•  Kunder kan selv tilslutte enheder, da aktivering kun 

kræver tilføring af energi til enheden 
•  Cloud-opsætning gør teknologien yderst skalerbar, da alt 

data bliver håndteret centralt 
•  Data tilgås enkelt via applikationer samt ved API tilgang 
 

  
Landsdækkende/Globalt 
•  Sigfox-netværket er et landsdækkende netværk, hvilket 

muliggør mange forskellige typer af løsninger 
•  Sigfox-netværket fungerer som ét netværk, hvorfor 

enheder kan kommunikere på tværs af landegrænser 
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•  Frekvensbånd i EU 868 MHz  

•  140 uplink/4 downlink pr. dag 

•  Beskedstørrelse på op til 12 bytes 

•  100 bits/s 

•  Komplementerer 2G/3G/4G  

•  Lang rækkevidde (+100 km) 

•  Landsdækkende netværk 

•  Administreret netværk 

•  +32 lande og i stærk vækst 

•  Energi-effektivt: Flere års batterilevetid 

•  Lav omkostningsstruktur og prisplan, der er egnet til IoT løsninger 

•  Royalty-fri teknologi der sikrer lave startomkostninger på moduler 

Sigfox teknologi  

Sigfox 
Cloud 

IoT 
Denmark 
antenner 

IoT 
løsninger 

Kunders IT 

•  Change	configura/on	
•  Adjust	sensor	scale	
•  Adjust	messages	frequency	
•  Request	addi/onal	data	
•  Request	firmware	update	

UPLINK	(12	Bytes) 	DOWNLINK	(8	Bytes)	

6	Bytes	
2	Bytes	

2	bytes	

1/8	Bytes	

0	Bytes	

Demokratisering af IoT 
 



Et abonnement der dækker verden! 
Global ekspansion med Sigfox fællesskabet  

+60 lande i 2018 

2016 2017 2018 

Belgium 
Czech Republic 
France 
Denmark 
Ireland 
Luxembourg 
Malta 
New Zealand 
Portugal 
Singapore 
Spain 
 
 
 
 
 

The Netherlands 
Australia 
Argentina 
Brazil 
Colombia 
Estonia 
Finland 
Germany 
Italy 
Japan 
Mauritius Island 
 
 
 
 
 

Mexico 
Slovakia 
South Africa 
Taiwan 
The Sultanate of 
Oman 
U.K. 
U.S. 
Iran 
Hong-Kong territory 

IoT Denmark A/S 
Nationalt netværk dedikeret til IoT 

Outdoor: -142 Indoor: -122 Deep indoor: -112 

Udendørs (-142 
dBm) 

Indendørs (-122 
dBm) 

Geografisk 99,7 % 91 % 

Demografisk 98,9 % 84 % 



IoT Denmark A/S 
- Eksempler på enheder der allerede er klar til brug! 



  
Industrier 
•  Logistik & Transport, Lager, Bygge- og entreprenørmaskiner, 

Lufthavne, Togbaner m.m. 
 
Indblik og mønstre 
•  Brugsmønstre, hvilke bliver er i brug? Hvilke bruges med? 
 
Risikostyring 
•  Forebyg tyveri – Geo zone og GPS tracking 
 
“Tingenes økonomi” 
•  Flådeoptimering og planlægning 
 
Simpel og klar til brug - også over landegrænser 
•  Trackeren er klar til brug uden kabling, WIFI, Bluetooth eller 

GSM tilslutning 
 
Simpel og klar til brug - også over landegrænser 
•  Trackeren er klar til brug uden kabling, WIFI, Bluetooth eller 

GSM tilslutning 
 
I en konkret kundecase hos en kommune, viser de første 
målinger, at der kan opnås en reduktion af bilparken på 15%.  
En årlig driftsomkostning  pr. bil ligger på mellem DKK 20.000,- 
og 35.000,- . 

Lokalisering (Tracker)  
- Hvor er min bil, entreprenørmaskiner, kabelruller, trailer… 



  
Løsning 
•  Enheden monteres oven på asfalten 
•  En magnetisk sensor måler tilstedeværelsen af biler  
 
Nem installation 
•  Ingen behov for at grave huller. Der skal blot skrues fire bolte i 

asfalten 
•  Aktivering når enheden for tilført strøm 
 
Fjernstyring 
•  Brugere kan med fjernstyring ændre væsentlige parametre  
 
Simpel og klar til brug 
•  Parkeringsløsningen er meget simpel at installere og kræver 

ingen programmering. Installation tager kun 5 minutter! 
•  Med Sigfox har enheden op til 10 års batterilevetid 
 
 
 

Parkering 
- Parkering i opmærkede båse 



Smart parkeringsskilt 

 
Lokalisering 
•  Skiltet har indbygget GPS, for præcis lokalisering 
•  Accelerometer giver besked, hvis skiltet bliver flyttet 
 
Nem betjening 
•  Skiltet er udstyret med en NFC-chip for at skabe hurtig 

forbindelse til ansattes mobiltelefoner 
 
Batterilevetid: 
•  To års batterilevetid 
 



Banetemperatur 
•  Geo-alarmer i tilfælde af høje temperature 
•  Fjermonitoring af temperatur 
 
Banesammenkoblinger 
•  Fjernmonitorering af banesammenkoblinger (skæve 

vinkler). Identificer kritiske områder til forebyggelse 
•  Fjernmonitorer banesammenkoblinger  
 
Eskaleringspunkter 
•  Fejlfinding 
•  Forbedring af tilgængelighed og sikkerhed 
 
Lys og frost 
•  Fejl på lyssignal eller banelys 
•  Frost på baner og stationer 
 
 
 
 
 

Togbaneinfrastruktur og stationer 
- Proaktiv service & vedligeholdelse! 

 



Orbit K By Sensohive 
-  Industristandarden indenfor trådløse temperaturmålinger 

 

 
Produktbeskrivelse 
Orbit K sensoren er Sensohive´s nyeste sensor. Orbit K sensoren 
bruger Type-K thermoparkabler til monitorering af temperatur i de 
enheder, du ønsker. Orbit K kan problemfrit monitorere og 
transmittere data via det globale Sigfox netværk i Sensohive 
applikationen. Applikationen er et uvurderligt værktøj til at holde 
styr på og monitorere data, der sendes fra Orbit K sensoren. 
Du kan skræddersy applikationens funktioner, så du bliver holdt 
opdateret med de alarmer eller notifikationer, du ønsker. 
 
Specifikationer 
•  Monitorering: Temperatur (inbygget eller via kabel) 
•  Toleranceniveau: fra ± 0.3 °C + kablernes tolerance 
•  Gateways: Ingen. Sensoren transmitterer data direkte via det 

globale Sigfox netværk 
•  Netværk: Sigfox 
•  Monitoreringsinterval: Standard: 15 min (kan justeres) 
•  Batteri levetid: Op til 10 år 
•  Batteri kapacitet: 5200mAh 
•  Størrelse: 75 x 26 mm 
•  Vægt: 102 g 
 
 
 



 
Alarmer 
•  Panik/Nød-knap, vedligeholdelses-service, WC’er på 

offentlige eller virksomhedsadresser. (WC papir mangler, 
rengøring m.m.) 

 
Påmindelser og underretninger 
•  Processhåndtering for at underrette udførelsen af opgaver, 

leverancer mv. 
 
Bestillinger eller ønsker 
•  Renopfyld produkter for at øge kundeloyalitet, leverancer, 

fragt, transport og logistic, kundeservice kaldsknap 
 
Simpel og klar til brug 
•  Knapperne er klar til brug, uden kabling, WIFI, Bluetooth eller 

GSM tilslutning 
 

Serviceknapper 
- Jeres service er kun et tryk væk! 
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