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Sensorist har et ambitiøst mål om at øge både synlighed og omsætning af
trådløse sensorsystemer til overvågning af temperatur og luftfugtighed inde for
vinbranchen i Danmark.

!

Som et led i denne satsning indgår Sensorist derfor nu aftale med Wineandbarrels A/S – én af
Danmarks førende leverandører til vinbranchen. Aftalen vil gøre Sensorist produkter mere
tilgængelige for private og professionelle vinentusiaster landet over.
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”Gennem aftalen med Wineandbarrels vil vi få en bedre eksponering inden for vinbranchen i
Danmark. Det bliver lettere for os at præsentere nye produkter, og det bliver enklere for
vinhandlerne at tage del i nyhederne og få vores nyeste produkter på hylderne. Vi er glade for
samarbejdet og er overbeviste om, at dette vil styrke vores position inden for vinbranchen i
Danmark,” udtaler Stiig Larsen, Sales Director, Sensorist.
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Jakob Dau, Wineandbarrels A/S tilføjer:
”Vi er glade for aftalen med Sensorist, som vil supplere vores sortiment med nye innovative
kvalitetsprodukter i kategorien trådløs monitorering af temperatur og luftfugtighed inden for
vinbranchen både til private samt større erhvervsløsninger. Et komplet demo setup er opsat i
vores showroom i Hillerød, hvor kunderne på en simple måde kan præsenteres for alle Sensorist
features”. Yderligere vil der være mulighed for at se Sensorist produkterne præsenteret på den
Spanske Vinfestival d. 26. og 27. sep. 2014 i Politikens Hus.
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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.
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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.
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Aftalen mellem Sensorist og Wineandbarrels A/S træder i kraft med øjeblikkelig virkning.
For yderligere information kontakt venligst:
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Stiig Larsen
Sales Director
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Sensorist ApS
Amagerfælledvej 56,25
DK-2300 København S, Denmark
Mobile: +45 52305232
sla@sensorist.com
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For yderligere information om Sensorist produkter se venligst: www.sensorist.com eller www.wineandbarrels.com
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