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iioote och FUKTAB inleder samarbete runt IoT-lösningen SenseIoT
Göteborg 2018-05-07

iioote inleder ett samarbete med Fuktab AB runt SenseIoT som är en tidigare lanserad
lösning för monitorering av fukt och mögel i ex fastigheter.
IoT-lösningen SenseIoT har utarbetats med experter inom fukt- och byggnadsbranschen
där flertalet testinstallationer genomförts i fastigheter. Samarbetet med FUKTAB
möjliggör att iioote kan erbjuda ytterligare tjänster som installation, övervakning och
utryckning vid larm. FUKTAB har lång erfarenhet av fukt- och vattenskador och är
marknadsledande inom branschen. De har ett nära samarbete med sina uppdragsgivare
som är försäkringsbolag, fastighetsägare, fastighetsförvaltare och byggnadsbolag.
- Vi tror att användningen av ny radioteknologi som vår partner iioote är experter på
kommer leda till stora besparingar av skador orsakade av fukt. Det finns ett enormt
behov av att kunna övervaka fuktnivåer på många olika platser som helt enkelt har varit
svårt eller för dyrt med dagens tillgängliga system. Vi är övertygade om att vi kan vara
med och hjälpa tusentals kunder med minskade besvär framöver då vi nu med SenseIoT
kan minska skadan till en låg kostnad med hög trygghetskänsla, säger Patrik Haglund VD
på Fuktab AB.
- Robert Spertina VD på iioote säger att vi är mycket glada och stolta över samarbetet
med FUKTAB och det kompletterar SenseIoT erbjudandet på ett unikt sätt. iioote kan nu
erbjuda kunder möjligheten att ha en av marknadens bästa fuktexperter som övervakar
data från installerade system och även vid behov göra utryckningar för kontroll på plats.
Vi kommer tillsammans skräddarsy och vid behov utöka tjänsten alltifrån utifrån kundens
behov. SenseIoT är utarbetad för att minska vattenskador som enligt
Vattenskadecentrum kostar fastighetsägare mer än 100Mkr varje vecka!
iioote bidrar till Sveriges mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter.
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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 Fuktab AB
FUKTAB startades 1989 och har över 30 års erfarenhet av vattenskador. Vi som jobbar
inom företaget har lång erfarenhet av fuktskador och har även stor kunskap inom
konstruktion och olika byggnadstekniker, vilket är en viktig del av branschen. Att våra
kunder är nöjda är viktigt för oss. Vi ser alltid till att du som kund får hjälp snabbt och
åtgärder som är kostnadseffektiva. Vårt mål är att vara är på plats samma dag som vi fått
uppdraget och att vi snabbt kan starta en utredning av skadans omfattning.
Kontakt: Patrik Haglund, VD, tfn: 0700-901 648, patrik.haglund@fuktab.se
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