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Siden 2016 har vi lavet IoT-projekter

for SMV’er, Internationale 
virksomheder, samt det offentlige. 

Vi  er specialister i end-to-end 

dataopsamlingssystemer. 

Vi scoper, vi udvikler og vi drifter, 

supportere og hoster projektet

Vi er 100% dansk funderet, og alt 

udvikles på vores kontor i Aarhus 



De 4 hjørnesten

Gennemsigtighed Ejerskab over 

data og kode

Sikkerhed Vi vil gerne være

samarbejdspartner, 

ikke blot leverandør



Smart buildings

Energi / forbrugs optimering

- Enten automatisk, eller via feedback til brugeren 

på baggrund af adfærd 

- Grønne dashboards og bygningssammenligning

- Adfærdskorrigering – Konkurrencer og nudging

Bedre indeklima

- Sensorer og alarmering

- Nudging / automatisering

Bedre lokale udnyttelse

- Faktisk brug sammenholdt med outlook/booking 

system

- Intelligent rengøring på baggrund af brugsdata

=

Bedre beslutningstagning

Man kan rent faktisk træffe beslutninger på baggrund 

af hvordan bygningen rent faktisk opfører sig

Kilde: Mckinsey construction 2021



Maskiner med sensorer og andre

enheder opsamler data og

sender dem op i skyen

Fra skyen bliver dataen 

behandlet og gemt, og sendt 

videre igen til jeres systemer

Via en API får I præsenteret dataen 

på et let og tilgængelig måde, som 

skaber værdi for jer, og som passer 

til jeres arbejdsgange
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Data visualisering
- Et par cases fra vores hverdag



Bramidan



Bramidan - BRA-IN

BRA-IN er en forkortelse for Bramidan Intelligence 

og er et samlet navn for vores specialudviklede IoT-

system. Det forbinder komprimeringsudstyr med IT-

systemer, og giver et 360 graders syn på alt udstyr. 

BRA-IN indeholder alle aspekter af IoT, lige fra 

indsamling af data fra maskiner, processering af data i 

skyen og til sidst visualisering og konfiguration af 

flåden igennem en smartphone app eller web portal. 

• Indsamling af data

• Nær-realtids Monitorering og alarmering

• Fleet management

• Visualisering og rapportering af data

• GPS Tracking af mobilt udstyr

• ML Prediction – Fyldningsniveau og service

• Konfiguration – Remote styring/opsætning af 

maskiner for brugeren





Bramidan - BRA-IN
- Overblik over enhederne

- Kortvisning af enhederne



Bramidan - BRA-IN
- Rapportetingsværktøj

- App til brugeren



Forbrugsovervågning og Databehandlingsplatform

I Horsens Kommune



Horsens Kommune har en strategi om at 

sænke energiforbruget i alle offentlige 

bygninger med 10%

Dette vil de gøre ved at give lederne 

værktøjer i hånden

Skole- og institutionslederen får data ind i 

deres Facility Management systemer

Teknik og Miljø bruger Power BI Dashboards 

til at følge forbruget

Automatisk overvågning med alarmering på 

mail til f.eks. pedeller og serviceansvarlige
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Forbrugsdata indsamles på flere forskellige 

måder

Fjernvarme: Data sendes én gang i timen til 

platformen fra Kamstrup READy.

El: Platformen henter forbrugsdata en gang 

per døgn fra Energinet DataHub (Work in 

progress)

Vand: De eksisterende vandmålere retrofittes 

med en sensor, der via en gateway sender 

data til platformen

Alle datakilder monitoreres og kan udsende 

alarmer.

Data gemmes i platformen, samt sendes til 

Power BI og Facility Management systemer
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Opsamling på mine pointer

- Tænkt visualiserings økosystemet ind fra start

- Saml dit data ét sted, vis det på forskellige 

brugerflader

- Lav forskellige dashboard, til forskellige bruger 

typer

- Brug jeres leverandør, og lad dem udfordre jer

- Det har aldrig været nemmere end det er nu 




