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Få kontrol over snart sagt hvad som helst – hvor som helst
NB-IoT teknologien har et mere eller mindre ubegrænset potentiale.  Med sin enkle og fleksible implementering 
og en vedligeholdelsesfri infrastruktur, giver den uanede muligheder for at administrere og indsamle data fra 
alverdens enheder og komponenter. 

MOBICOM-PRO er førende inden for udnyttelse af NB-IoT teknologien. Med den web-baseret CONTOL TOWER 
platform og kundetilpassede app løsninger, giver vi vores kunder fuld kontrol og overblik. CONTROL TOWER 
rummer desuden mulighed for integration af kundens eksisterende hard- og software løsninger.

MOBICOM NB-IOT CONTROL



MOBICOM NB-IOT CONTROL

CONTROL TOWER MOBIL APP NB-IOT
Egenudviklet system giver 
fuld kontrol og overblik alle 

dine NB-IOT enheder.

MOBICOM PRO udvikler 
app løsninger, som kan 
tilpasses til jeres behov.

MOBICOM-PRO leverer 
både ”Out of the box” og 

”Custom made” løsninger.
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NB-IoT gør det enkelt og billigt 
at installerer f.eks. adgangs-, 
røg- og kulilttealarmer. 

Også på lokationer, der tidligere 
var umulige eller omkostnings-
tunge at sikre. 

Trådløs stand-alone løsninger 
til måling af luft- / vandtryk – 
hvor som helst og når som helst.

Modtag real time alarmer ved 
uventet trykfald, overforbrug 
eller lækage.

Administration af rettigheder 
og forbrugsmåling på 230V 
udtag og installationer.

Giv brugere adgang til 230V på 
eksempelvis campingpladser 
og lystbådehavne.

Drift optimering, varsling og 
øget sikkerhed ifm.: 

Skraldespande / -containere, 
siloer og tankanlæg, håndsprit 
og sæbe dispenserer, vandstand 
og oversvømmelse alarm.

Køretøjsensorer og parkerings-
låse til DIY-installation, med en 
nøjagtighed på 99%.

Enkel Kontrol af parkerings-
rettigheder og overvågning af 
belægningsstatus.

Optimering af produktionen 
og klimaaftryk i landbruget, 
drivhuse og plantage drift.

Real time data om fugtighed 
og jordtemperatur, kvælstof, PH, 
fosfor, kalium og andre værdier.


