
Hvordan virker det? 

 

1. Koble sensoren 
til “tingene” du 
vil overvåke. 

2. Koble til den trådløse gatewayen 3. Sensoene blir synlige  i www.imonnit.com. 4. Les av verdier, alarmer og 
gjør innstillinger for å motta 
alarm når noe er feil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GK tilbyr en brukervennlig, trådløs overvåkningsløsning for alle som trenger umiddelbar beskjed hvis 
et problem oppstår. For eksempel dataromtemperaturer og -fuktigheter, temperaturer i frysedisker, 
vann på og under gulv, inneklima i kontormiljøer, dører og vinduer, uautorisert tilgang til visse 
områder mm. iMonnit gir varsler via SMS og e-post når en spesifisert tilstand er oppfylt. Det er 
enkelt å holde kontroll på ting, selv når du ikke er der. 

 
 

 

 Enkel installasjon (ingen kabler) 
 50 ulike sensorer for ulike behov 
 Gratis Online Monitoring Solution (inklusive SMS- og epostalarmer) 

 Spar tid og penger  
 Unngå kostbare skader på utstyr og eiendeler 
 Hold oversikt fra hvor som helst via web eller mobilappen   

 

Hvorfor bruke Monnit trådløs overvåking? 

The Leader In Low Cost Monitoring Solutions 

Alt-i-ett trådløs overvåkingssystem Solutions 
Å drive en bedrift effektivt, men samtidig 
kostnadseffektivt er utfordrende. Å bruke 
dyrebare (og kostbare) menneskelige 
ressurser til å manuelt overvåke ting som kan 
automatiseres, er i dag unødvendig. 

trådløs 
sensor 



 
 Trådløse sensorer 

• Over 50 ulike sensortyper  
• 85-100 m rekkevidde* 
• Inntil 10 års batteritid** 
 

Coin Cell 
Batterisensor 

 
AA Batteri- 
sensor 

Wi-Fi sensor***   
Industriell sensor  

 Monitoreringsprogram 
 
 

ONLINE  WIRELESS  SENSORS  PORTAL 
 Overvåking og avviksmeldinger er inkludert gratis med alle trådløse sensorer. Appen gir 

mulighet for "on-the-go" overvåking. Avansert sensorovervåking er tilgjengelig med iMonnit 
Premiere for en lav årlig kostnad. Systemet er også tilkobles GKs driftssentral. 

 
 

 
* Reell avstand varierer avh. av bruk. 

** Batteritid er påvirket av rapproteringsfrekvens (heartbeat), sensortype, avstand fra gatewayen og andre faktorer. 
*** Wi-Fi sensorer kobler seg direkte til via det eksisterende Wi-Fi nettverket og krever ingen egen Monnit gateway. 

 
  

 
 
 

For mer informasjon se www.gk.no/monnit  
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 Trådløs Gateways 
Serial MODBUS 

Gateway Cellular Gateway 
- Mest populær - 

Ethernet 
Gateway USB Gateway 

- Best Value - 

 Opptil 100 trådløse sensorer 
kan kobles til hver Monnit 
gateway 

 Ulike typer finnes 
o Mobil gateway (med SIM-kort) 
o Ethernet gateway 
o USB gateway 
o Serial MODBUS Gateway 
o Serial Data Bridges  Mobile gatewayer har batteri 

med 24 timers back up 
 85-100 m rekkevidde* 
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