
IWMAC 
Kortreist teknologi, som gjør en forskjell.



Agenda:
- IWMAC, hvem er vi.

- 2 viktige ting.



Om IWMAC

IT-Selskap med totalt 65 ansatte, etablert i 2001

• Vi leverer verktøy og digital plattform for sentral overvåkning og kontroll av 
tekniske anlegg

• IWMAC sine løsninger og tjenester har mer enn 17.500 registrerte brukere.

• Over 3500 tekniske anlegg innen næringsbygg, butikker, bensinstasjoner, 
kjøle/fryselager, settefiskanlegg, kjøpesenter etc

• Integrerer alle åpne kommunikasjonsprotokoller

• Utvikler alle systemer selv, i Fossegrenda, Trondheim.

Vi har et omfattende partnernettverk i Norge og Sverige; IWMAC Certified
Partners med 47 sertifiserte firmaer i Norge og 25 i Sverige.

Head Office: Trondheim

Leirfossvegen 27 A

7038 Trondheim

Norway

Stockholm

Gustavslundsvägen 137, 6tr.

167 51 Bromma

Sweden



Trondheim

Stockholm

IWMAC +
IWMAC CERTIFIED PARTNER



Tjenester og løsninger

IWMAC leverer i dag 4 typer abonnementstjenester:

• IWMAC(Toppsystem)

• Varetapsgaranti/Varslingstjeneste 24/7 (Tilleggstjeneste)

• CheckPoint (Tilleggstjeneste)

• Smarte funksjoner (Tilleggstjeneste)

Varetapsgaranti (24/7)  ca 1000 stk kunder

Passerte i Jan 2019 400 milliarder målinger i våre databaser.



Eksisterende Næringsbygg i Norge 2019

• Det finnes 142 130 eksisterende næringsbygg i Norge. ( ssb)

• Gjennomsnittlig energiforbruk for disse er 230kWh/m2.(ssb)

• Estimat ca 10 000m2 gjennomsnittlig størrelse på disse.(meg)

• Hva vil 10% besparelse på disse gi ?

10% besparelse blir ca 32 689 900 000 kWh 



Vi integrer alle typer 
automatikk

IWMAC gir kunden frihet til å velge og kombinere

Vi har integrert over 
3500 forskjellige 

kontrollere



Teknisk nettverk

Utgående nettverk

Teknisk utsyr:
- Undersentraler
- Regulatorer
- Sone utstyr
- Booking systemer
- Overvåknings systemer
- Annet kommuniserbart utstyr

Hybrid skyløsning

Smarte funksjoner
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Smarte Funksjoner:
- Full logikk mulighet i skyen
- All logikk ligger også lokalt, 
om det skulle bli « skyfritt»
- Verdier fra alle tekniske systemer 
på bygget, iot-enheter eller webbaserte
data kan brukes.

Værprognoser fra f. eks YR.no

IoT Devices

AI / MachineLearning

Smarte ting vi ikke
har kommet på enda.
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Historie…

• 1980 – kommunikasjon

• 1990 – relativt masse varianter( proprietære protokoller )

• 2000 – Starten på åpne protokoller ( Lon )

• 2010 – Modbus og BACnet.

• 2020 – API ( må vi bruke 30 år på å finne en standard?)



IWMAC Ready – kvalitetsstempel på 
på utstyr.

https://www.iwmac.com/no/iwmac-lanserer-ny-sertifisering-disruptive-technologies-forst-ut/
https://www.iwmac.com/no/iwmac-lanserer-ny-sertifisering-disruptive-technologies-forst-ut/


Bruk QR koden her for litt mere info 
om IWMAC i media.

Og er det noen annet, finner du oss på 
IWMAC.no


