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Sigfox
Sigfox omogoča globoko komunikacijo med digitalnim in fizičnim svetom. Začeli smo leta 2010 s ciljem povezati predmete v
vsakdanjem življenju preko našega globalnega omrežja 0G, ki uporablja zelo malo energije, ki pošilja ultra majhna sporočila z
velikim učinkom kjer koli in kadar koli.
Organizacijam iz različnih panog pomagamo pri preoblikovanju, pospeševanju in pospeševanju učinkovitosti in trajnosti.
Naše omrežje 0G in več partnerstev po vsem svetu Sigfox omogoča s pomočjo IoT digitalno preobrazbo s rešitvami
povezljivosti za mesta in občine.
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Slovenija je pokrita!

Upravljanje zelenih
površin
Challenge
Izziv
Sodobno upravljanje javnih površin

Rešitev
Solution

Koristi
Benefits

• HummBox Soil podjetja
GreenCityzen spremlja vlažnost
tal, temperaturo tal, zunanjo
temperaturo in ima pluviometer.

• Prihranite do 46 % povratnih
potovanj

• Na podlagi tega lahko ugotovite,
koliko vode je treba dati
rastlinam.
• Nadzorne plošče in zemljevidi za
optimizacijo obhodnega
zalivanja.

• zmanjšanje umrljivosti rastlin
(vodni stres) za 15 %
• Zmanjšanje porabe vode za
20 %.

Nadzor zgradb
Challenge
Izziv
Zagotavljanje vzdrževanja opreme v stavbi ob optimizaciji
udobja stanovalcev in optimizaciji porabe energije.

Rešitev
Solution

Koristi
Benefits

PULSE: spremlja porabo vode,
električne in toplotne energije,
PULSE ATEX: spremlja in
optimizira porabo plina (območje
ATEX).
TEMP: za analizo gibanja
temperature zunanjega zraka.
TEMP 2S: za analizo temperature
vode v sistemih za pripravo tople
sanitarne vode (DHW).
DELTA P: nadzoruje prezračevalno
opremo
DRY CONTACTS: spremlja
nepravilno delovanje opreme.

• Optimizacija porabe energije v
stavbah
• Optimizacije za izboljšanje
stroškov energije in dobrega
počutja uporabnikov stavb.
• Vzdrževanje tehničnih naprav v
stavbi.
• Predvidevanje napak in okvar.

Pametno mesto
Challenge
Izziv
Cilj je preoblikovati mesto v pametno mesto, ki bo postalo bolj
trajnostno, zagotovilo zadovoljstvo prebivalcev ter privabilo
ljudi in vlagatelje.

Rešitev
Solution

Koristi
Benefits

Aplikacije za pametna mesta :

• Povečanje trajnosti mesta

• Spremljanje strukturnega zdravja • Zmanjšanje operativnih stroškov
• Upravljanje sredstev
• Spremljanje kakovosti zraka
• Upravljanje ulične razsvetljave in
parkirišč
• Upravljanje prometnih znakov
• Pametna stavba
• Pametno merjenje
• Upravljanje prisotnosti

upravljanja mesta
• ustvarjanje novih delovnih
priložnosti
• Zagotavljanje kakovosti življenja in
sreče državljanov in prebivalcev
• Privabiti ljudi, da pridejo in živijo v
mestu
• Pritegniti nova podjetja in vlagatelje

Kvaliteta zraka
Challenge
Izziv
Izboljšajte kakovost zraka v sejnih sobah in pisarniških
prostorih.

Rešitev
Solution
HummBox Air podjetja
GreenCityzen spremlja raven CO2
v prostoru, temperaturo in relativno
vlažnost v prostoru.

Koristi
Benefits
• Skladnost s predpisi za stavbe
(javna ali zasebna šola, vrtec, ...)
• Izboljšanje delovnih pogojev in
učinkovitosti zaposlenih
• Povečanje kognitivne
zmogljivosti za 10 %
• zmanjšanje odsotnosti z dela za
30 %
• Boljše upravljanje ogrevalnih in
prezračevalnih sistemov

Pametna oskrba
Challenge
Izziv
Daljinsko spremljanje porabe vode

Rešitev
Solution
• Kamstrup Multical 21
• Servisni gumb: Ventil je mogoče
zapreti na daljavo, odpreti pa ga je

Koristi
Benefits
• 16 let avtonomije z 1 odčitkom na
dan in 1 operacijo
odpiranja/zapiranja na mesec

mogoče le s servisnim gumbom,

• Daljinsko upravljanje ventila

potem ko je bil s centralnega

• Možnost zmanjšanja pretoka

strežnika izdan ukaz za odprtje.

• Vključi in uporabi

• Ventil ima edinstveno lastnost, da

• Odpornost na goljufije

omogoča prehod vnaprej

• Stopnja zaščite IP 68

določene količine litrov na uro.

• Rešitev v oblaku, ki jo je mogoče

• Vsebuje že nekaj alarmov:
puščanje, raztrganje, suho,
prevara, povratni tok.

priključiti na obstoječe sisteme
ERP
• Osrednji zajem podatkov

Tehnologija utrjevanja
za montažni beton
Challenge
Izziv
Spremljanje okolja v realnem času za vlivanje betona, ki poteka
neposredno na gradbišču.

Rešitev
Solution

Koristi
Benefits

Maturix je preprosta rešitev za
spremljanje procesa strjevanja
betona v živo.

• Povečanje proizvodne
zmogljivosti za več kot 15 % brez
nevarnosti poškodbe elementov

Trajna strojna oprema, preprosta
spletna programska oprema in
resnična brezžična povezljivost so
združeni v preprosto za uporabo, a
zmogljivo orodje.

• Odstranili smo vse odpadke,
povezane s pomanjkljivim
razvojem trdnosti ali predčasnim
razstavljanjem, s čimer se je
količina odpadkov zmanjšala za
35 %.

Maturix uporablja načelo zrelosti
betona in meri temperaturo betona
ter samodejno ocenjuje zrelost in
trdnost betona - spremljati ga je
mogoče kadar koli prek spleta!

