
– den nemme måde at sikre
dine beboelsesejendomme på

INDEKLIMA  |  LÆKAGE

LØBENDE TOILETTER  |  RØGALARM

BRUNATA SMART BUILDING



Holder problemer 
som disse dig vågen 
om natten?

“Hvor mange skjulte problemer er lige nu ved at udvikle sig?”

Lækager, fugtproblemer, løbende toiletter og defekte 
røgalarmer kan hurtigt vælte vedligeholdelsesbudgettet, 
hvis problemerne ikke håndteres i tide.

“Hvor sikkert er det for beboerne at bo i mine ejendomme?”

Skjulte problemer som dårligt indeklima og defekte 
røgalarmer kan udgøre en sundheds- og sikkerhedsrisiko 
for beboerne i dine ejendomme.

“Overholder min ejendomsadministration  
de gældende bæredygtighedskrav?”

Standarderne for bæredygtig ejendomsadministration
stiger hele tiden, hvilket fører til nye udfordringer og nye
complianceproblemer for ejendomsadministratorer.

Brunata Smart Building er en abonnements-
baseret samling af overvågningsservices, der 
hjælper med at holde dine ejendomme sunde 
og dine beboere trygge.

Forebyg  
problemerne med  
Brunata Smart Building

Dit Smart Building-abonnement indeholder alt fra sensorer, 
installation, service på sensorerne, e-mailnotifikationer ved 
problemer og en online platform, Brunata Online, der giver 
dig overblik over dine bygningers tilstand.

Det gør det let at være på forkant med bygningsproblemer, 
uden at du skal bekymre dig om serviceomkostninger.

Læs mere om abonnementsløsningen og priser på  
brunata.dk/smartbuilding

“Hvor meget tid skal jeg bruge på fysisk 
at gennemgå mine ejendomme?”

Det kan være tidskrævende at gå rundt og tjekke byg-
ningernes tilstand, især hvis du fører tilsyn med flere 
ejendomme.



Lækagesensoren måler direkte vandpåvirkning og luft-
fugtighed og kan advare dig ved uregelmæssigheder. 
Dette er især praktisk i nærheden af skjulte rør og i rum 
som kældre og teknikrum, hvor man ikke kommer så tit.

Ikke alene fører lækager til stort vandspild. De kan 
også forårsage omfattende bygningsskader, som det 
er dyrt og tidskrævende at renovere.

Vidste du, at ...?
En lækage på størrelse med et knappenålshoved kan 
lække op til 70 liter vand på bare 24 timer. Det svarer 
til indholdet i et lille badekar.

Kilde: Energistyrelsen

Brunatas løbende toilet-service overvåger vand-
tilførslen til cisternen. Hvis der bliver registreret 
konstant gennemstrømning i slangen, kan du 
modtage en besked på e-mail.

Med en løbende toilet-sensor kan du hjælpe 
dine beboere med at undgå vandspild og samti-
dig forbedre ejendommens overordnede bære-
dygtighed.

Vidste du, at ...?
Et løbende toilet spilder op til 1100 liter rent 
vand på 24 timer. Det svarer til 10 badekar.

Kilde: Energistyrelsen

INDEKLIMAOVERVÅGNING RØGALARMOVERVÅGNING

LØBENDE TOILET-OVERVÅGNINGLÆKAGEOVERVÅGNING

Indeklimasensoren hjælper med at forhindre skimmel-
svamp ved at måle indetemperatur og luftfugtighed. 
Hvis et rum er for koldt og fugtigt i en længere perio-
de, kan du blive advaret på e-mail.

Dårligt indeklima kan føre til øget kondens og skim-
melsvamp. Skimmelsvamp kan give helbredsproble-
mer for beboerne, og hvis problemet breder sig, skal 
beboerne måske genhuses under skimmelsaneringen.

Vidste du, at ...?
En familie på fire afgiver ca. 8 liter fugt om dagen.

Kilde: Teknologisk Institut

Vælg mellem 4 overvågningsservices,  
og tilpas løsningen til dine 
ejendomme:

Den intelligente røgalarm advarer beboere om røgud-
vikling med et sonisk alarmsignal, samtidig med at 
sensoren overvåger røgalarmens funktionalitet.

Hvis røgalarmen er defekt eller er ved at løbe tør for 
batterier, kan du få en e-mailnotifikation.

Vidste du, at ...?
En fuldt fungerende røgalarm mere end fordobler 
chancerne for at overleve en brand.

Kilde: Københavns Beredskab



De 3 byggesten i dit 
Brunata Smart Building abonnement

Intelligente sensorer  
Intelligente sensorer regi-
strerer begyndende pro-
blemer som lækager og 
fugt samt fejl i installationer 
som defekte røgalarmer og 
løbende toiletter. Sensorer-
ne sender data direkte til 
Brunata Online.

Fuld service inkluderet
Brunatas erfarne servicetek-
nikere installerer, monitore-
rer og vedligeholder sen-
sorer, så du ikke behøver at 
bekymre dig om batterier 
eller installation.

Brunata Online er en platform for administratorer, hvor 
du kan få et samlet overblik over data fra forbrugsmåle-
re, præsenteret i overskuelige grafer og tabeller.  
Samtidig indeholder platformen værktøjer til optime-
ring af energiforbruget, i form af alarmopsætninger og 
rapporter. 

Læs mere om Brunata Online på  

brunata.dk/brunataonline

Brunata Online data-
overblik 
Brunatas overskuelige online 
platform giver overblik over 
data på tværs af alle dine 
ejendomme. Opsæt egne 
grænseværdier, samt vælg 
om du vil modtage hændel-
sesnotifkationer/alarmer om 
problemer i dine ejendom-
me, før de udvikler sig.

Hvordan virker Brunata Smart Building?
Brunata Smart Building kombinerer intelligente sensorer, vedligeholdelsesservice og en online platform, 
der giver dig let forståelig indsigt i dine beboelsesejendommes tilstand.

Når sensorerne er installeret, sender de data via vores LoRaWAN®-netværk, data visualiseres derefter på 
Brunatas online platform for administratorer, Brunata Online.

Brunata Online giver dig fuld indsigt

Lækageovervågning forhindrede dyre 
skader i beboelsesejendom

Beboelsesejendommen Generationernes Hus i Århus besluttede at investere i 
Brunatas lækageovervågning, efter at de havde oplevet, hvor store skader læka-
ger kan forårsage.

Bare seks måneder efter installationen registrerede sensorerne en alvorlig læka-
ge. Det resulterede i, at Generationernes Hus kunne reagere hurtigt og undgå 
dyre følgeskader.

Bjarne Eis, teknisk koordinator i Generationernes Hus

Vores investering i Brunatas sensorer har allerede tjent sig 

selv hjem igen. En vandskade af den type, vi oplevede, kun-

ne nemt være løbet op i et anseeligt beløb, hvis vi ikke hav-

de opdaget den i tide. Vi har fået en større tryghed, fordi vi 

nu ved, at teknologien fungerer og udsender en alarm, hvis 

der er noget, vi skal være opmærksomme på.

“
“

Case



BRUNATA A/S  •  77 77 70 00  •  BRUNATA.COM

Brunata er en af Europas mest innovative virksomheder inden for forbrugsmåling 
og forbrugsregnskaber.

Med mere end et århundredes erfaring med optimering af energiforbruget i 
beboelsesejendomme skaber vi grundlaget for fremtidens intelligente byer, hvor 
bæredygtigt ressourceforbrug og livskvalitet har højeste prioritet.

Innovative løsninger bygget på 100 års tradition

Vi er klar til at hjælpe dig
Kontakt vores erfarne salgsteam for at høre mere 
om Brunata Smart Building på telefon 77 77 70 00 

eller læs mere på brunata.dk/smartbuilding


