”Att mäta, få larm och styra
utrustning på distans behöver
inte vara krångligt!”

MÄT & STYR
Vi har ett brett utbud av givare för att övervaka bland annat temperatur,
luftfuktighet, barometertryck, gaser, flöde och tryck.
Sensorerna erbjuds som lösa enheter, med interna eller externa givare,
med eller utan display och olika möjligheter till uppkoppling.

UPPKOPPLADE
GIVARE VIA
• Ethernet
• WIFI
• Sigfox
• Mobilnät
• LoRa

MED ELLER UTAN DISPLAY

INTERNA
ELLER
EXTERNA
GIVARE

GASLARM FÖR ÖVERVAKNING AV
• Parkeringsgarage

DIGITALA OCH ANALOGA
GRÄNSSNITT

• Kylanläggningar

• MODBUS

• Industrilokaler

• RS485

• Arbetsmiljö

• RS232

Finns som givare
och som kompletta
system med ljud och
ljussignal.

• 4-20 mA
• 0-10V

KOMMUNIKATION
Välj bland routrar i olika prisklasser, switchar och antenner för att kunna
skapa prisvärda lösningar till alla applikationer.
Vi kan förkonfigurera enheter, göra färdiga paketlösningar och bifoga
SIM-kort för att enheterna snabbt och lätt ska kunna driftsättas.
ENHETER FÖR STYRNING/ÖVERVAKNING AV
• Grindar

Styrning och övervakning
direkt i uttaget.

• Värme
• Servrar

GSM-styrning
för fjärrstyrning
av värme.

• Vattenläckage

IP-larmsändare för
teleanslutna larm.

DATALOGGRAR
Vi har dataloggrar för temperatur, luftfuktighet, CO2 samt för
analoga eller digitala signaler.

SWITCHAR
Industriellt managerade switchar
för montage på DIN-skena.

ROUTRAR
• Hög tillförlitlighet
• Bra prestanda
• Klarar alla mobilnät
• En mängd kapslingar
• En mängd olika bestyckningar
• Hög säkerhet mot intrång

ÖVERVAKNING
Systemen kan levereras kompletta med givare, utrustning för
kommunikation och molntjänst som gör det lätt att övervaka
utrustning på många platser samtidigt.
Vi har färdiga plattformar från våra hårdvaruleverantörer och arbetar
tillsammans med partners som specialiserat sig på integrerade molntjänster.
ANTENNER

SIM-KORT

• Riktantenner

Vi kan leverera
enheterna med
SIM-kort från de
flesta leveran
törerna.

• Rundstrålande
• Multiband
• Puckantenner
• Fordonsklassade

UTVECKLING AV
ANPASSADE
MOLNTJÄNSTER

FÖRKONFIGURERADE
ENHETER
Vi hjälper till att konfigurera
routrar och andra enheter så
att det blir lätt att driftsätta.

MOLNTJÄNSTER
• För fjärrkonfigurering av routrar/enheter
• Visualisering och lagring av mätdata
• Larm och övervakning av objekt
• GPS-tracking
• Fleet management

I nära samarbete med mjuk
varuutvecklare i Sverige
erbjuder vi anpassade lösningar för specifika behov och
integrering i befintliga system.

ACANDIA AB

Vi erbjuder allt från enklare givare och kommunikationslösningar
till färdiga övervakningssystem som enkelt nås via molntjänster.
Våra mobilroutrar och GSM-styrningar kan levereras
förkonfigurerade med SIM-kort installerade.
Vi utgår alltid från kundens behov och önskemål när vi
rekommenderar tekniklösningar. Samarbete med ett stort antal
leverantörer gör att vi har möjlighet att erbjuda ett brett sortiment
av sensorer och kommunikationslösningar.
Tillsammans med våra leverantörer kan vi lösa de flesta
utmaningarna inom fjärrstyrning och fjärrövervakning!

Vi är beredda att anstränga oss lite
extra för att göra det lätt för dig!

LEVERANTÖRER

Garderos Grey CMYK 0/0/0/30
Garderos Yellow CMYK 0/40/80/0

Garderos Blue CMYK 100/80/30/20
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