
Ett obegränsat antal objekt, fastigheter eller anläggningar bildar ett nätverk där varje 
anläggning har en wifi-anslutning. Tillsammans med smarta, trådlösa funktioner sköter 
sedan Rawkoll bevakningen av din anläggning dygnet runt. Nätverket kan bestå av en 
stugby, en företagsanläggning eller butikslokaler i en butikskedja. 

Underhållsfria sensorer med hög kvalitet
Tjänsten bygger på teknik med öppen standard och produkterna håller högsta industri-
standard. Enheterna drivs utan strömförsörjning eller batterier genom den nya tekniken 
Energy Harvesting vilket gör produkterna i det närmaste underhållsfria. 

Installationerna kan göras smidigt och enkelt då enheterna har låg vikt och ofta inte 
är större än att de kan monteras med självhäftande tejp. För de flesta funktioner krävs 
inga förkunskaper för installation. I de fall det krävs arbete i elnätet måste alltid behörig 
elektriker anlitas.

Vinsterna med Rawkoll är många. Effektiv styrning av klimat och belysning ger mins-
kad energianvändning och därmed bättre drifts ekonomi samtidigt som frostskydd och 
läckagevakt förhindrar stora vattenskador. Behovet av tillgänglig driftspersonal minskar 
då systemet sköter kontrollen av anläggningen och tekniker endast behövs vid fel eller 
akuta situationer. 

Det finns också möjlighet att ansluta en driftlogg med utförlig information och  
historik. Genom driftloggen kan du ha statusbevakning på åtgärder för registrerade 
problem och för effektivare rutiner kan en arbetsorder skickas direkt till tekniker.

Rawkoll är energismart på riktigt. Den gör både dig och miljön till en vinnare.

Utnyttja Rawkolls möjligheter till 
max med en helhetslösning.  Vår 
övervakningstjänst och utvalda 
funktioner formas till ett paket 
anpassat för just era behov.

Rawkoll är skapad av AB 
 Gryningsteknik som  utvecklar 
innovativa tjänster inom bygg 
och fastigheter. Med  trådlösa 
och  energi smarta system 
baserade på öppen standard 
säkerställer vi att fastig heter och 
anläggningar fungerar optimalt.

AB GRYNINGSTEKNIK
Söderforsgatan 33
752 28  Uppsala

info@gryningsteknik.se
070-554 54 63

gryningsteknik.se

Läs mer på rawkoll.se

RAWKOLL HELHETSLÖSNING

TRYGGT, ENKELT 
OCH BEKVÄMT.
Vi tror att trygghet skapas genom 
kontroll – och Rawkoll ger dig kontroll. 
Vår övervakningstjänst låter dig styra 
temperatur eller belysning. Ger dig full 
koll på öppna fönster eller varnar om 
vattenläcka – och mycket annat.



SÅ HÄR ENKELT FÅR DU RAWKOLL.
Varje fastighet förses med en kommunikationscentral.
I varje fastighet installeras en förprogrammerad centralenhet med 
uppkoppling mot wifi. Centralen är inte mycket större än en mobil-
telefon och ansluts med stickkontakt i ett vanligt 230 V uttag.

Trådlösa enheter installeras. 
Enheter för utvaldalda funktioner monteras i anläggningen.  
Installationen kan ofta kunden själv göra. Tack vare produkternas 
låga vikt så monteras de enkelt med självhäftande tejp. I det fall 
det krävs arbete i elnätet måste alltid behörig elektriker anlitas.

Klart. Anläggningen kan driftsättas. 
Nu kan du logga in och se din anläggning via vårt web baserade 
gränssnitt. Det är också där du konfigurerar dina inställningar. 
Hädanefter kan all kontakt med kommunikationscentralen ske 
via smart phone eller dator.
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EXEMPEL PÅ TJÄNSTER OCH FUNKTIONER
• Automatisk styrning och temperatur-

reglering av innetemperaturen ger full 
kontroll på energikostnaderna. 

• Hemma/borta via bokningssystem 
styr automatiskt inomhusklimatet efter 
fastighetens bokningar. 

• Automatisk inom- och utomhusbelys-
ning styr hela eller delar av fastighetens 
belysning.   

• Läckagevakt larmar om vattenläcka så 
du kan förhindra en större vattenskada. 

• Frostskydd för vatten och avlopp  
kopplas till värmekabel och styr med 
automatik värmekabelns av- och påslag. 

• Skalskydd på fastigheten försäkrar dig 
om att fönster och dörrar är stängda. 

• Rörelsesvakt som komplement till skal-
skydd eller som styrning för belysnings-
funktionen tänd/släck.

• Driftlogg med utförlig information,  
historik, status vid driftstörning och 
många andra smarta funktioner. 

• Brandvarnare ansluts till vår larmtjänst 
och systemet övervakar funktionen och 
varnar i god tid om batteribyte eller om 
något inte fungerar som det ska. 

• Övervakning av kritiska funktioner 
 minskar risk för större driftstopp. 

Läs mer på rawkoll.se


