
Sensorist
Connecting your world one sensor at a time.

Sensorist - kort

Sensorist producerer moderne trådløse sensorsystemer til overvågning af temperatur og 
fugtighed. Måledata indsamles i realtid 24/7 og kan tilgås online fra web & App.

I modsætning til traditionelle termometre tilbyder Sensorist visualisering (grafer), trends, 
fuld målehistorik og brugerdefinerede alarmer. Da løsningen er online, har man altid 
adgang til sine data, også når man ikke er fysisk tilstede.

Sensorist giver et detaljeret indblik i ens omgivelser, som man ikke har haft tidligere. Man 
kan sikre optimale forhold, hvor det er vigtigt for en - og eksempelvis undgå at få sine ting 
ødelagt af uforudsete ændringer i temperatur eller fugtighed.

Sensorist er et åbent system, der er let at udvide med ekstra sensorer, og hvortil der 
løbende udvikles nye spændende sensortyper.

Sensorist - i dybden

Til trods for at mange mennesker i dag har et termometer, nogle sågar et hygrometer, er 
der ikke sket den store udvikling på området. Det er ofte gammeldags instrumenter med 
helt få basale muligheder.

Det har den nystartede danske virksomhed Sensorist tænkt sig at forandre. De har 
udviklet et moderne sensorsystem, som gør det enkelt at måle præcist på det, man holder 
af - ude, inde, hjemme eller i virksomheden.

Med det klare formål at gøre livet nemmere tilbyder Sensorist en enkel og trådløs løsning, 
der kan måle både temperatur og fugtighed. Måledata indsamles i realtid 24/7 og kan 
tilgås online fra web & App.

"Det virkede utroligt gammeldags, at man var tvunget til manuelt at skrive temperatur og 
fugtighed ned dagligt eller ugenligt, for at få et overblik over forandringerne i ens lokale 
omgivelser” - siger Kasper Mejlgaard, stifter og direktør for Sensorist.

Med en utrolig nem opsætning er produktet lavet til almindelige mennesker. Det tager 
ganske få minutter at sætte op - og giver herefter adgang til visualisering med grafer, 
trends, fuld målehistorik og mulighed for opsætning af brugerdefinerede alarmer. Da 
løsningen er online, har man altid adgang til sine data, også når man ikke er fysisk tilstede.



Sensorist giver et detaljeret indblik i ens omgivelser, som man ikke har haft tidligere. Man 
kan sikre optimale forhold, hvor det er vigtigt for en - og eksempelvis undgå at få sine ting 
ødelagt af uforudsete ændringer i temperatur eller fugtighed.

Sensorist produkter er forankret i den danske design tradition, med fokus på enkelhed og 
en god brugeroplevelse. Produktet ser ikke kun godt ud - men er også meget 
brugervenligt.

“Vi er overbeviste om, at enkelhed ved brug samt et smukt design er vigtigt for vores 
brugere. Så de kan bruge tiden på at dykke ned i deres måledata, og ikke spilde den på 
besværlig opsætning og teknik” - siger Kasper Mejlgaard.

Brugere kan nemt opsætte individuelle alarmer og modtage besked via deres telefon eller 
på e-mail, hvis temperaturen eller fugtigheden stiger eller falder. For eksempel modtag en 
notifikation, når planterne skal flyttes indenfor pga. frost, eller når vandet skal tappes af 
rørene i sommerhuset.

Med en rækkevidde på 100 meter og en batterilevetid på 2 år, kan der opsamles 
temperatur og fugtighedsmålinger fra næsten hvor som helst. Hvad enten det er 
eksempelvis fra en vinkælder, et drivhus, en garage - eller mere traditionel overvågning af 
inde- og ude temperatur.

Sensorist er et åbent system, der er let at udvide med ekstra sensorer, og hvortil der 
løbende udvikles nye spændende sensortyper.

Sensorist har lanceret en kampagne på crowdfunding platformen Indiegogo. Mens 
kampagnen kører er Indiegogo det eneste sted, hvor Sensorist produkter kan 
forudbestilles. Forudbestiller man her, er man blandt de første, der får adgang til Sensorist 
produkter. Sensorist får til gengæld en chance for at øge produktionsvolumen, og en unik 
mulighed for at komme tæt på brugerne og værdifuld feedback, der kan give indflydelse på 
produktets fremtidige retning.

Sensorist har fra starten øjnene rettet mod det internationale marked, især EU og USA, og 
kan fra dag ét levere globalt. Efter kampagnen på Indiegogo kan kunder købe Sensorist 
produkter direkte fra deres egen webshop.

### SLUT ###

Links

Hjemmeside: http://sensorist.com
PR materiale og fotos: http://sensorist.com/press
Indiegogo kampagne: http://www.igg.me/at/sensorist

Om Sensorist

Sensorist er stiftet i August 2012 af Kasper Mejlgaard, Martin Koch Andersen og Nicolai 
Petri. Sensorist bygger og sælger trådløse sensorsystemer på egenudviklet hardware og 
software platforme. Sensorist har etableret produktion af hardware i Kina, hvor første 
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batch allerede er produceret - og er nu klar til at starte masseproduktion. Udsynet er 
globalt og Sensorist produkter vil fra dag ét være til salg i EU og USA.

Virksomheden er finansieret af stifteren samt Seed Capital og med yderligere private 
investeringer fra to af stifterne bag Fullrate A/S, nemlig Nicolai Lamborg og Stig Myken. 
Både Nicolai og Stig sidder i bestyrelsen hvor Stig Myken også er formand.
http://sensorist.com

Om Kasper Mejlgaard

Direktør og stifter af Sensorist og bestemt ikke ukendt blad startup verdenen. Kasper 
sidste projekt var bredbåndsvirksomheden Fullrate, som endte med have 130.000 kunder, 
120 ansatte og blive solgt til TDC for et stort trecifret millionbeløb. Kasper Mejlgaard 
stoppede som teknisk direktør i Fullrate i sommeren 2012, fordi han havde fået ideen til 
Sensorist og har siden udelukkende arbejdet på at gøre ideen til virkelighed.

Om Seed Capital

SEED Capital er den største venturefond i Danmark inden for pre-seed og seed 
segmentet, og er specialiseret i at identificere og udvikle nye og innovative 
teknologivirksomheder. SEED Capital administrerer både privat venturekapital samt 
offentlige midler via innovationsmiljøet, DTU Symbion Innovation. De offentlige midler 
giver SEED mulighed for at investere i nystartede virksomheder i de tidlige faser, og de 
private midler kan herefter investeres i de mest succesfulde virksomheder i efterfølgende 
investeringsrunder. SEED forvalter i dag ca. 1,8 mia. kr. og har omkring 65 selskaber i sin 
portefølje. http://www.seedcapital.dk

Kontakt

Kasper Mejlgaard, CEO & Founder, Sensorist, +45 42124280
kam@sensorist.com

Sarah Jane Ochsner, Kommunikationsansvarlig i Sensorist, +45 26571910 
sjo@sensorist.com

Billeder

Billeder til fri anvendelse kan downloades på http://sensorist.com/press
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