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Som den første klimastyring på markedet, er al betjening nu 

flyttet væk fra selve styringens front. 

I stedet foregår alt mobilt ved hjælp af smartphone eller PC.

Med ODIN får landmanden det fulde overblik over alle sine 

ejendomme og mulighed for at overvåge og justere alle 

stalde, uanset hvor i verden, han befinder sig. Dermed opnås 

stor tryghed og maksimal fleksibilitet. 

Data logges, herunder hvilken bruger, der har ændret hvad 

og hvornår.

ODIN - et banebrydende digitalt koncept for klimastyring og overvågning 

hos den moderne svineproducent. 

Landbrugets udvikling hen imod større enheder med produktion på flere lokationer, gør det 

vanskeligere at skabe det store overblik. 

Det er i høj grad den udfordring, som dette nye styrings- og overvågningskoncept bidrager til at løse.

Store besparelser i installationskonceptet.

Installationsstrukturen af ODIN konceptet er helt unik. 

Installationsomkostningerne reduceres betragteligt, ofte med 

40 – 50 % i forhold til kendte systemer. 

Det gælder både omkostninger til kabel og til arbejdstid.

Det er muligt at overvåge de enkelte ventilationsenheder og 

fejlfinde helt ned på komponentniveau. 

Derved kan fejl lokaliseres straks og udbedres i en fart,

så generne i stalden minimeres og ressourcerne begrænses.

Der opereres med tre brugerniveauer, så 

landmanden har mulighed for at tildele 

differentierede adgange til sine medarbejdere, 

mens han selv bevarer den fulde kontrol og 

overblik.

Ved døren til hver staldsektion sidder en NFC-

enhed, hvor man skanner sig ind med sin 

smartphone. Straks ses sektionens værdier med 

heraf følgende mulighed for at justere på 

indstillingerne.



Sådan fungerer konceptet.

ODIN konceptet består af 4 elektroniske enheder samt en smartphone app og et PC-program.

ODIN Central er hovedcomputeren, der på ejendomsniveau kommunikerer med omverdenen og x antal ODIN Local 

enheder. Disse sidder i staldene og styrer én eller to stalde hver. ODIN Central fungerer endvidere som integreret eller 

selvstændig alarmenhed.

Ved døren til hver sektion monteres et ODIN NFC acces-point, hvor man logger sig ind med sin smartphone. 

I den enkelte sektion monteres en ODIN Sense, der er en intelligent temperatur- og fugtføler.

ODIN Central

systemets hovedcomputer, der kommunikerer 

med omverdenen og de lokale enheder.

ODIN Local

styrer én eller to sektioner, så sektionen kører videre, 

uafhængig af hovedcomputeren.
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