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iioote tillhandahåller konsulttjänster och produktlösningar inom Internet of Things (IoT) och 

lanserar nu en banbrytande metod kallad SenseIoT, för monitorering av fukt och mögel i 

utrymmen där det tidigare inte har varit möjligt. För att grundligt systemera lösningen arbetar 

iioote med experter inom fukt- och byggnadsbranschen som tillsammans gjort flertalet 

testinstallationer i fastigheter. Detta för att säkerställa tillförlitligheten i denna typ av 

revolutionerande lösning där trådlösa sensorer används med LoRaWAN™ standarden. Metoden 

kan normalt användas med samtliga på marknaden existerande system, ingen specialanpassning 

krävs.  

- Att fuktskador i sig och sanering av dessa är kostsamt och obekvämt är ingen nyhet, inte heller att 

majoriteten av skadorna uppstår i kök, WC/bad, källare och på vindar. Däremot var omfattningen 

av skadorna en överraskning för oss! När vattenskadecentrum presenterade sin undersökning 

2016 kunde man utläsa att de totala kostnaderna för fastighetsägare årligen är cirka 4,5 miljarder 

kronor, säger Christer Thulin VD på Wasa Entreprenad AB.  

Samarbetet kommer möjliggöra fler spännande och viktiga lösningar inom smarta hus och städer 

genom att systemera, integrera och testa nya applikationer inom IoT. LoRaWANTM är optimerad för 

applikationer med liten datamängd och batterilivslängd upp till tio år samt att sensorer är billigare 

än traditionella trådlösa enheter.  

- Robert Spertina VD på iioote säger att denna strategiska lansering kommer möjliggöra att iioote 

kan fortsätta att vidareutveckla SenseIoT och viktiga kompletterande hörnstenar i 

helhetslösningen kommer lanseras under året. Samarbetet med Wasa Entreprenad ger oss en 

unik möjlighet att tillsammans erbjuda IoT applikationer för exempelvis smarta byggnader och 

städer på platser där det tidigare inte var möjligt att ta hjälp av trådlös sensorteknik.  

iioote bidrar till Sveriges mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.  

  

http://www.iioote.com/senseiot/ 

VI HAR LÖSNINGEN SOM 

MINIMERAR PROBLEMEN 
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Om iioote AB  

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i 

verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och systemintegration. 

iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik 

kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin.  iioote tar fram lösningar som driver 

utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. Detta möjliggörs av radiosystem 

som använder energisnål teknologi det vill säga Low Power Wide Area Networks (LPWAN).  

Kontakt: Robert Spertina, VD & Head of IoT, tfn +46 70 797 6788, robert.spertina@iioote.com 

 

Om Wasa Entreprenad AB 

Wasa Entreprenad startades 1996 och tankarna från allra första dagen har varit att göra det hela 

lite bättre och lite mer personligt. Vi har inom företaget hela kompetenskedjan –  allt från arkitekt 

och konstruktion till snickerimästare, våtrumsbehörigheter och kontrollansvarskompetens. Hos 

våra hantverkare finns yrkesbevis både inom trä och mur/kakel. Vi tycker detta med bygge, snickeri 

och design är oerhört roligt. Alla frågor och problem tas hand om med samma allvar och intresse 

oavsett storlek. 

Kontakt: Christer Thulin, VD, tfn: 070-663 23 00, christer@wasaentreprenad.se 
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