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SMT maskinuds� lling på EOT
For at kunne have endnu fl ere SMT maskiner med � l dig, har vi i år 
udviddet vores messestand. 

Vi inviterer dig med � l inspirende dage på EOT messen, hvor vi har 
fornøjelsen af at vise dig messens største udvalg af SMT maskiner.
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INTERNET OF THINGS  FLERE VÆLGER EKSTERN OPERATØR TIL AT SENDE DATA

IoT-startups outsourcer netværkshovedpinen
Danske Internet of Things- 
løsninger bliver lettere at 
eksportere, i takt med at 
netværksteknologier som 
NB-IoT og LoRa modnes. 

Af Laurids Hovgaard
lah@ing.dk

V andmålere i brusebadet, 
GPS-tracking i entrepre-
nørmaskiner og målere til 

skraldespande. Det er bare nogle af 
de danske Internet of Things-løs-
ninger, som i disse år spirer frem 
i en efterhånden stor underskov af 
danske virksomheder, der har suc-
ces med at koble maskiner, udstyr 
og installationer online.

En fælles hovedpine er at finde 
stabile netværksløsninger, der fun-
gerer på tværs af landegrænser, og 
det er en netværksopgave, der i sti-
gende grad bliver overladt til opera-
tører, så IoT-virksomhederne kan 
optimere kerneforretningen. 

Men hvad kendetegner egent-
lig de danske IoT-virksomheder? 
Vi har taget temperaturen og talt 
med de tre virksomheder, der er 
nomineret til prisen Årets IoT-løs-
ning, der uddeles på messen Ele-

ctronics of Tomorrow i Herning 1. 
september.

Produktet Aguardio G2 er en lille 
IoT-enhed, der placeres i badet. Via 
sensorer tænder Aguardio G2 selv, 
når du går i bad, og et lille ur på 
enheden tager så tid på badet og 
gør dig via displayet opmærksom 
på, hvor længe du har stået under 
bruseren.

Bevidstheden om og visualiserin-
gen af brusebadstiden har vist sig at 
være særdeles effektiv til at afkorte 
længden på vores brusebade. Et pro-
jekt over ti måneder på Cranfield 
University i England dokumente-
rede således en vandbesparelse på 
hele 24 procent.

Sensorer sender oplysninger om 
badets længde til skyen via et in-
tegreret sim-kort, og for virksom-
hedne Aguardio har en af de største 
udfordringer været at finde hoved 
og hale i et stadig umodent marked 
for trådløse netværksteknologier 
med lavt energiforbrug. 

»Vi startede med wifi, men selv 
små ændringer i et netværk giver 
hurtigt udfordringer, ligesom bat-
teriet hurtigt drænes af wifi. Siden 
har vi undersøgt en stribe netværk-
steknologier, men mange kræver 
fortsat håndholdt installation eller 
har ikke dækning i alle lande. Vi har 

valgt NB-IoT, fordi det er den løs-
ning, hvor brugeren skal foretage sig 
mindst. Når du aktiverer et beslag 
på sensoren, så er du automatisk 
forbundet med skyen,« siger Thomas 
Munch-Laursen, adm. direktør i 
Aguardio, der holder til i Vejle.  

NB-IoT står for Narrow Band IoT 
og er teleselskabernes bud på et 
IoT-netværk baseret på eksisterende 
mobilnetværk. Selvom netværkstek-
nologien har været på markedet i et 
par år, er den ikke helt moden endnu, 
og når man er en dansk iværksæt-
tervirksomhed med planer om at op-
skalere i udlandet, opstår der hurtigt 
udfordringer med roaming.

»Vi har omkring 5.000 enheder 
online i lande som Storbritannien, 
Frankrig, Danmark og Tyskland. Vi 
håber, at NB-IoT snart vil modnes, 
så vi kan benytte de samme opera-
tører på tværs af landegrænser uden 
for mange krumspring,« siger Tho-
mas Munch-Laursen.

I dag har Aguardio overladt den 
hovedpine til teleselskabet Telia og 
en anden dansk startup, Onomondo, 
der fungerer som netværksoperatør 
på globalt plan. 

Ikke alt skal i skyen
I Silkeborg leverer virksomheden 
Clevertrack flådestyring og automa-

tisk slukning af maskiner, der kører 
i tomgang. Det sker med en GPS-
tracker, der forbindes til entrepre-
nørmaskinens CAN Bus, der bruges 
til at aflæse maskinens data, men 
uden at bryde garantien.

Fordi GPS-trackeren har adgang 
til strøm fra maskinen, er energi-
forbruget ikke så kritisk, og Clever-
track anvender i dag 2G-mobilnettet 
til at sende data. 

»Der er i dag en stærk konkurrence   
på telemarkedet, og det er med til at 
holde prisen nede. Vores udstyr er 
klar til at rykke over på NB-IoT, hvis 
det skulle blive aktuelt. Vi har dog 
stadig udfordringer med roaming 
på tværs af landegrænser og må 
derfor bruge en særlig netværks-
operatør, der er specialiseret i at 
levere mobilnetværk på tværs af 
landegrænser til IoT-enheder, siger 
Mike Bonet Clar, stifter og direktør 
i Clevertrack, som også benytter sig 
af Onomondos globale netværk. 

Ved at kombinere GPS-tracking 
med data om brændstofforbrug kan 
Clevertrack beregne, hvor længe en 
entreprenørmaskine kører i unødig 
tomgang, og så automatisk slukke 
for motoren på afstand. 

»På den måde kan vi hjælpe 
virksomhederne med at nedsætte 
deres deres brændstofforbrug og 

bidrage til en grønnere bundlinje,« 
siger Mike Bonet Clar. 

Virksomheden er blot lidt over 
halvandet år gammel, men har alle-
rede koblet flere entreprenørvirk-
somheder på  flådestyringssystemet. 
Mens første bølge af IoT har fokuse-
ret på at forbinde maskiner og udstyr 



27INGENIØREN  · 1. SEKTION · 20. AUGUST 2021
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med skyen, så bliver næste genera-
tion ofte en hybrid, hvor man kan 
differentiere mellem hurtig indgri-
ben i realtid og så historiske data, 
der skal analyseres i skyen. 

»Vi er på vej med en controller, 
der fysisk kan placeres i førerhuset, 
så føreren selv kan programmere 

eksempelvis auto-sluk  funktionen. 
Samtidig kan vi reducere de inter-
valler, vi kører med, fra flere minut-
ter til under et minut,« siger Mike 
Bonet Clar. 

Reaktionstiden bliver nemlig 
markant forbedret, når data ikke 
skal sendes op i skyen over et mo-
bilnetværk og retur. 

Dataopsamling ikke længere nok
Hos Wastehero, der leverer  sensorer 
og ruteplanlægningssoftware til 
tømning af affald, bruger de også 
mobilnetværk, når en sensor skal 
give signal til affaldshåndterings-
virksomheden om, at en container 
er fuld og klar til tømning. 

I Aalborg har Wastehero siden 
januar haft sensorer placeret i 1.536 
containere, og indtil videre har det 
resulteret i 20 procent mindre kørsel 
og 40 procent færre tømninger af 
halvtomme containere. Her er det 
især ruteplanlægningssoftware, 
som udgør kernen 

»Det er ikke længere nok at 
kunne opsamle og analysere data. 
Du skal kunne levere konkrete 
forbedringer og optimeringer. Hos 
os er bedre ruteplanlægning et helt 
centralt element i vores affalds-
håndtering,« siger Anders Hinrichs, 
medstifter og CPO i Wastehero. 

Netop fordi dataopsamling i sig 
selv ikke længere udgør en selv-
stændig forretningsmodel, forven-
ter han, at flere i fremtiden vil lægge 
netværksopgaven ud til operatører 
som teleselskaber eller  dedikerede 
IoT-operatører af eksempelvis 
LoRa-netværk.  

»Medmindre du har et meget 
stort behov for at indhente data fra 
rigtig mange forskellige sensorer, 
så tror jeg, de færreste får gavn af at 
eta blere egne IoT-netværk i stedet 
for at hente en operatør ind,« siger 
Anders Hinrichs. 

De fleste af Wasteheros kunder er 
offentlige myndigheder, og virk-
somheden skal derfor som regel 
igennem omfattende  udbudsrunder 
for at vinde opgaver. Her sender han  
både ris og ros til de danske kom- 
muner. 

»Vi har været med i udbudsrun-
der i 20 forskellige lande, og danske 
kommuner leverer klart de mest 
strukturerede og gennemførte 
 udbud. Men kommunerne er ikke 
altid så modige og har ikke altid så 
store ambitioner, som vi ser i andre 
lande, og det betyder, at vi stadig 
er bagud med datadrevet affald-
sindsamling i forhold til lande som 
Tyskland og Frankrig,« siger An-
ders Hinrichs. j

PRIS   
ÅRETS IOT-LØSNING

Nordic IoT Centre, som dri-
ves af de to GTS-virksomheder 
Force Technology og Alexan-
dra Instituttet, uddeler i år 
prisen for Årets IoT-løsning.

Prisen går til en dansk virk-
somhed, der har succes med 
at skabe eller omforme fysiske 
objekter til digitale enheder. 
Finalisterne er: 

Aguardio G2/Aguardio Leak 
Sensor – Aguardio
Clevertrack auto-sluk – 
Clevertrack ApS
Wastehero Route Operati-
on Management Solution – 
Waste hero ApS

Prisen uddeles på Electro-
nics of Tomorrow-messen i 
Herning 1. september.

> Læs mere på eot.dk.

Virksomheden Wastehero er en 
af finalisterne til prisen som Årets 
IoTløsning, der uddeles på EoTmes
sen. Wastehero leverer sensorer 
og ruteplanlægning til tømning af 
affaldscontainere. 
Illustration: Wastehero


