
Neuron sensorer

» BONDE JON LANDSEM: 
SENSORKJØP INNTJENT 
ETTER TO ÅR. » FULL KONTROLL MED 

VARSLING I LOMMA. 
TRYGT OG ENKELT. » 10% RABATT PÅ  

FORSIKRINGEN.

Unngå at det verst tenkelige skal skje

SIKRE DINE VIKTIGSTE 
VERDIER MOT BRANN

med norskutviklet sensorovervåkning

el-watch.com



Sov godt om natta
- Vi varsler deg om noe skulle skje!

BRANNTRYGGHET I LANDBRUKET  MED NEURON SENSOROVERVÅKNING

Det ultimate mareritt. En brann på gården - midt på natta. Det har tatt 
fyr etter en feil i det elektriske anlegget, og katastrofen er et faktum. 
Akkurat slik har det startet ved 70% av alle branner i landbruket. 
Mange av disse kunne vært unngått ved tidlig inngripen - hvis du bare 
hadde visst at en farlig situasjon var i ferd med å oppstå.

Nå har du muligheten til å nettopp å vite, gjennom tidlig varsling direkte til 
din telefon, 24 timer i døgnet, hver dag, hele året. Løsningen er en ”BRANN-
PAKKE” med trådløse Neuron sensorer som overvåker ditt El-anlegg.  
Pakken er spesialdesignet for landbruket, og  plasseres i El-skapene på 
gården. 

Løsninger er utviklet etter dialog med moderne bønder som ser nytten av å 
automatisere og digitalisere uten at det skal koste skjorta, der enkelhet er 
et overordnet stikkord, og der sensorene er robuste og tåler påkjenninger 
som natulig tilhører et landbruksmiljø.

EN BITTELITEN DINGS 
SOM REDDER LIV

» ROBUST 
Designet for å tåle røffe  
forhold som smuss, støv, 
fett, temperatur, fukt, støt 
mm.

TRÅDLØS
Ingen kabling. Trenger  
kun mobildekning.

»
VARIG 
Takket være et særdels  
energieffektivt batteri har 
sensoren lang levetid,  
gjerne rundt 10 år.

»
KOMPLETT SYSTEM 
Sensoren sender signaler  
til en datainnsamler og  
videre til skyløsning og til  
app på din telefon eller PC.

»
El-Watch har inngått avtale med ledende forsikringsselskaper som gir deg 
inntil 10% rabatt på brannpremien i bygnings-, eiendels- og produksjons-
forsikringene. Denne rabatten kommer i tillegg til alle andre rabatter for 
brannreduserende tiltak. Du har da god kontroll over de elektriske  
anleggene dine og reduserer risiko for brann.

Ring ditt forsikringsselskap og få oversikt over din besparelse.»
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PÅ FORSIKRINGSAVTALEN



Det var ingen selvfølge at rockemusikeren Jon Landsem (41) skulle bli  
bonde. Med ingeniørutdannelse i lomma og jobb på Rindalshytter har 
han tatt beslutningen om å følge i far og gårdbruker Ingebrigt sine fot-
spor. Premisset måtte være at bruket skulle moderniseres. Med nybygd 
fjøs fra 2012 og 105 dyr på båsen er Jon stadig på søken etter moderne 
hjelpemidler som både letter og trygger driften. Ei natt i 2019 skulle for 
alvor understreke behovet for trygge varslingssystmer, da både hus, fjøs 
og buskap kunne røket etter et skremmende branntilløp i fjøset.

Kunne gått skikkelig ille
Da Jon bråvåknet av brannvarslingsanlegget denne februarnatta var hans første 
tanke å forsikre seg om at foreldrene var i sikkerhet, deretter løp han ned til 
fjøset og fikk kontrollert at dyra hadde det bra. Heldigvis var alt i orden med dyr 
og mennesker, og fokus ble rettet mot å finne kilden som hadde utløst brann- 
varslingen. Røyken sivet inn på fjøskontroret, og da han åpnet døra til tank- 
rommet veltet en tykk, svart røyk mot han. Før han rakk å få lukka døra hadde 
han dratt et par kraftige drag med blåsyrerøyk på lungene. Fortumlet kom han 
seg ut før han svimte av utafor fjøset. 

- Jeg var livredd og tenkte at dette kunne blitt en katatrofe, sier en alvors- 
tynget bonde, som for alt i verden vil unngå å oppleve noe slikt igjen. Brann- 
tilløpet forårsaket skader for 280.000 med mye senskader på utstyr. 

Løsningen
Etter hendelsen ble det enkelt for å Jon å gjøre en risikoanalyse og utrolig viktig 
å få på plass et skikkelig system på bruket sitt med varsling før en kritisk situa-
sjon skulle oppstå. Jeg hadde hørt om ”Brannpakken” fra El-Watch som skulle 
gjøre akkurat det jeg trengte; gi stabil overvåkning, enkel oversikt og trygg 
varsling.

 - Det er selvsagt aldri hyggelig med en ekstra utgift på gården, og særlig ikke nå som 
landbruket er så innmari presset, men i dette tifellet var det lett å ta beslutningen. Det 
viste seg jo også at forsikringsselskapet mitt gir 10% rabatt på premien på toppen av 
alle andre rabatter for brannsikring  -  hvert eneste år. Så med en forsikringspremie i 
50k-klassen trenger man ikke å være rakettforsker for å skjønne at dette ganske kjapt 
betaler seg inn selv, faktisk allerede etter to år, sier Jon. 

Elektriker brukte bare halvannen time på å få inn sensorer i alle El-skap på 
gården, og nå har Jon tryggheten og oversikten rett i lomma til enhver tid, og får 
varsling dersom noe går varmt i El-skapet.

»

»

Da jeg begynte å regne  

på det ble jo beslutningen 

piece of cake. En kjapp 

telefon til forsikrings- 

selskapet mitt var alt som 

skulle til for å ha oversikt 

over besparelsen.

Jon Landsem, bonde

Jon Landsem har fått smaken på sensorikk 
i driften på gården sin. 

- Jeg har nå også montert en vibrasjons-
sensor på vakumpumpa som forteller 
meg om den går som normalt, og en på 
kompressor-anlegget til melkeroboten som 
varsler om anlegget går for mye eller for 
lite. Det finnes uendelig mange muligheter 
og bruksområder for sensorikk i landbruket 
som gir bedre kontroll på drifta.

Jon Landsem, 
bonde

Makter ikke  
å bli så redd  
en gang til

Foto: Lediard foto



DETTE FÅR DU I PAKKEN

Neuron temperatursensorer moteres i el-skap i dine driftsbygning(er) og bolighus. Dette 
må i likhet med andre elektriske installasjoner gjøres av godkjent installatør. Vi samarbeider 
med ulike sertifiserte innstallatører over hele landet. 

Monteringen er RASK, ENKEL og leveres til FAST PRIS.

Når sensorene er på plass sender de umiddelbart data via datainnsamler (gateway),  
videre til Neuron skyløsning og direkte til avlesning på din smarttelefon eller PC.  
Et komplett system som ikke krever andre tilleggsløsninger. 

• Egen pålogging som kan deles med alle i husstanden eller feks. avløser.
• Automatisk varsling ved overskridelse av gitte alarmgrenser som du definerer selv.
• Service & support-tjeneste.

KOM I GANG PÅ 1-2-3

Bestill ”BRANNPAKKEN” hos El-Watch. Lurer du på noe 
og trenger gode råd før du bestiller er du selvsagt velkom-
men til å kontakte oss om sensorer i landbruket, eller du 
kan lese mer om produktet på www. el-watch.com

SLIK FUNGERER DET

Vi har satt sammen en ferdig standardpakke til deg, som dekker behovet for de fleste bruk.
For enkelte kan det være behov for å justere pakken ut fra antall bygninger/ 
el-skap, avstand mellom bygg mm. Standardpakken består av: 5 sensorer, en  
datainnsamler, tilgang til skyløsning og app. 

 RINDAL   -  TRONDHEM    -  Tlf: 0047 71 66 69 08   -   E-post: sales@el-watch.com EL-WATCH.COM

Standardpakke med utgangspunkt i et 
gårdsbruk med gjennomsnittlig størrelse

• 5 sensorer (5 el-skap)
• 1 datainnsamler (gateway) 
• Frakt

         Kr 7.334,-  
 

• Installasjon fast pris* 

         Kr 2.514,-  
* Beregnet til 1,5 time. Tillegg ved lang reise.

9848,-eks. mva

TOTALPRIS

Lisens (ingen bindingstid): 
Månedslisens gateway:  kr 59,-
Månedslisens pr sensor:  kr 11,-

10% 
VED

FORSIKRINGSRABATT

LØNNSOMT REGNESTYKKE:

PRISEKSEMPEL: 
Forsikringspremie på kr 50.000,- pr år: 

 
BRANNPAKKEN

”Brannpakken” med  
Neuron trådløse sensorer 
er inntjent på kun 2 år.

2 ÅR

Neuron  
sensorer
har også  

integrasjon  
mot  

Agrilogg.  

Se direkte 
i appen.

RÅDGIVNING OG SALG

Hallvard Helgetun har agronom-
bakgrunn og er en erfaren ansatt 
hos El-Watch med hovedansvar 
for landbrukskunder.

Hallvard treffer du på:

» Telefon: 909 37 847

Eirik Solem er har bred erfaring  
innen el-kraft og hjelper deg ved 
supporthenvendelser til El-Watch.

Eirik treffer du på:

» Telefon: 410 47 347
» E-post: eirik.solem@el-watch.com

SUPPORT,  KUNDESERVICE

TA KONTAKT -VI HJELPER DEG GJERNE
Kontakt El-Watch for bestilling og en hyggelig sensor-prat:

Tåler dette utstyret å stå i fjøset? 
Svar: Ja. Vi har 20 års erfaring med å levere 
elektronikk til landbruket. Alle våre produkter er 
vann- og støvtette. 

Hvor er utstyret produsert? 
Svar: Vi utvikler og produserer alle våre produkter 
i midt-Norge. Dette er et 100% norsk produkt.

Hvor lang levetid er det på sensorene? 
Svar: Sensorene har et særlig energieffektivt 
batteri som gir minimum 10 års levetid. 

Kan det legges til flere brukere i systemet? 
Svar: Du kan helt gratis legge til så mange brukere 
du ønsker, for eksempel familiemedlemme eller 
avløser.

Hvordan takler systemet strømbrudd? 

Svar: Ved strømbrudd vil du få varsling.

5 KJAPPE OM BRANNPAKKEN

Les mer om brannpakken på  
våre websider her

»

http://www. el-watch.com

