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Fuldt  
mobil

Minimalt setup 
der virker  

overalt

Skal du have styr på fugt og temperatur? 
Så skal du bruge et af multiGuard- 
familiens nye medlemmer!
multiGuard® Technic er nemlig  
specielt udviklet til præcis og pålidelig  
klimaovervågning.

Klimaforandringer og mange andre udfordringer 
gør, at det netop nu er mere aktuelt at have styr 
på fugt og temperatur i mange sammenhænge 
end nogen sinde før. Gribes der ind i tide, kan der 
undgås endog særdeles store udgifter. Men megen 
klimaovervågning foregår ofte på steder, hvor det 
kan være svært at tilgå internettet eller bare et helt 
almindeligt strømstik.
multiGuard Technic er derfor lavet supermobilt:  
Det kan køre på batteri og kommunikere vha. tele-
fonnettet. Det vil sige, at multiGuard Technic kan 
anvendes overalt – selv hvis det, der skal overvåges, 
er under transport, eller befinder sig langt fra strøm 
og internetforbindelser. Læs mere på side 2...

M U L T I G U A R D  L I G H T ( N I N G  F A S T )

Der er mange måder at 
betjene multiGuard på.  

Vores nye mobil-site er 
en af dem.

Læs mere på bagsiden >

multiGuard Light er blevet opdateret til 
3G netværket. Samtidigt er den blevet 
opgraderet på andre områder. Hvilke? 
Det kan du læse mere om... 

....på side 3 >



Skurvogne og 
udhuse
Varer under 
transport
Vindmøllesokler
Fødevarer på lager
Dyrehold
Oplagret træ
Byggematerialer

Tagkonstruktioner
Korntørrerier
Bygninger under 
opførsel
Stål og støbte 
konstruktioner
Lagerhoteller og 
opmagasinering
Containere

V I D S T E  D U  A T . . .

I 1416 blev munke fra Vadstena-klostret sendt til Maribo, der på det 
tidspunkt dog hed Skimminge, for at grundlægge et kloster. I 1536 
blev klostret ophævet. Efter at den gamle bykirke var brændt ned 
i 1596, fik klosterkirken status som byens kirke. Da Lolland-
Falster i 1804 blev et selvstændigt stift, fik kirken omsider 
status som domkirke.

Du skal blot montere 
proben i emnet, der skal 
overvåges og koble proben 
til multiGuard® Technic - så 
er du i gang!

En cloud-baseret løsning...
At multiGuard Technic er en 
cloud-baseret løsning betyder i 
praksis at du kan tilgå dine data 
når som helst fra hvor som helst.  
multiGuard Technic uploader 
løbende data til en central server, 
som du kan tilgå gennem en af 
vores forskellige løsninger.  
Se mere på bagsiden.

multiGuard Technic overvåger de 
uvurderlige genstande under kalk-
ningen i Maribo domkirke
I forbindelse med den indvendige kalkning af 
Maribo Domkirke har Bevaringscenter Næst-
ved – Kunst & Kultur varetaget flytning og 
klimaovervågning af kirkens historiske inventar. 
Bevaringscentret har installeret Profort løsningen 
til overvågning/logning af fugt og temperatur i 
kirken. ”Loggeren giver os ro i maven”, siger Pia 
Lyngberg-Larsen, der er ansvarlig for risikovur-
deringen. ”Vi får en alarm over telefonen, hvis 
temperatur eller fugt er uden for et bestemt om-
råde, og vi kan til enhver tid dokumentere klimaet 
over hele perioden. Tænk hvis en uopmærksom 
håndværker kom til at opsætte en varmekanon og 
derved kom til at udtørre og skade det historiske 
inventar. Meget kunne derved gå tabt, og det ville 
koste millioner at restaurere. Heldigvis kan vi 
sove sikkert om natten, vel vidende at loggeren 
giver besked hvis sådan noget skulle ske”   

multiGuard Technic kan også 
bruges til fx. overvågning af:



Markedets første 3G version til tekniske alarmer og overvågning 
med GSM – uafhængigt af internet og telefonlinier

K E N D E R  D U  D I N  S K I N N E ?

Kører på begge GSM-net: 2G og 
3G, for bedre dækning og større 

sikkerhed for at have en stabil 
forbindelse

Benytter ny 
micro SIM-

kort

Nu både med USB-interface og RS232

Hurtigere overførsler af data fra 
f.eks. billeder og analog log

Kører på alle 3 GSM-net i DK: 
TDC, Telia/Telenor og ”3”

Ny multiGuard® Light: Fast as lightning!

DIN-skinnen er en standardiseret montageskinne, der sørger for, at det er nemt og 
enkelt at samle og montere komponenter fra mange forskellige leverandører i det 
samme skab. DIN står for Deutsches Institut für Normung, der var de første 
til at udvikle standarden. I dag er det dog European Committee for 
Standardization, der står for standarden. Så retteligt burde skinnen 
skifte navn til en ECS-skinne! multiGuard Light er et af de produk-
ter, der er beregnet til montering på DIN skinnen.

Profort har opdateret en af klas-
sikerne i sortimentet: multiGuard 

Light. Direktør Torben Iversen forklarer: 
”Som udviklingsvirksomhed er det vigtigt, 
at vi har den rette balance mellem at holde 
en kontinuitet i vores produkter og at sørge 
for, at de er tidssvarende. Når man til dagligt 
sidder og udvikler, kan man nemt lade sig 
rive med af de mange muligheder. Vi og 
kunderne er jo glade for vores nuværende 
multiGuard Light, og derfor er vi forsigtige 
med at ændre konstruktionen. Det har vi løst 

ved ikke at ændre på de fysiske rammer på 
enheden, og kun implementeret nye funk-
tioner på multiGuard Light, der yderligere 
løfter produktet.” Og Torben Iversen runder 
af: ”Derfor er det stort for os at kunne intro-
ducere den nye version af multiGuard Light, 
hvor vi har samlet en række nye features - 
bl.a. kører den nu både 3G og 2G, og der er 
kommet mulighed for USB-tilslutning. Alt 
i alt et godt eksempel på kombinationen af 
solid og velafprøvet teknologi opdateret til 
dagens krav.” 
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–  du kan hente manualer, quickvejledninger og 
datablade på vores hjemmeside?

–  du kan også finde Knud Andresen under  
profort.com/knuds-corner på vores hjemmeside.

V I D S T E  D U  A T

www.profort.com

Nem, ensartet betjening af multiGuard 
fra mobil-site: multiguard.dk/m
Der er mange måder at betjene multiGuard på.  
Vores nye mobil-site er en af dem.

En af styrkerne ved multiGuard-
serien er de mange mulighe-
der for at tilgå de forskellige 
enheder: Systemet kan betjenes 
fra vores iOS- og Android-apps, 
det kan betjenes fra en PC vha.
vores multiGuard-site eller man 
kan bruge en helt almindelig 
gammeldags mobiltelefon.

Men efterhånden som marke-
det for smartphones og tablets 

vokser har vi vurderet at de 
fleste nok vil foretrække den 
fleksibilitet kombineret med 
brugervenlighed som et mobil-
site giver. Vi har derfor lavet en 
særlig udgave af vores normale 
multiguard.dk der egner sig til 
mobile enheder; nemlig multi-
guard.dk/m

Det er nu ikke noget du behøver 
at huske på. Bruger du multi-
guard-sitet på en mobil enhed, 
får du helt automatisk den løs-
ning, der passer til enheden 


