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Vilka är X2 
 

X2 Wireless är en totalleverantör av Internet of Things. I över 25 år har vi levererat 

uppkopplade sensorer till kommuner, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och 

privatpersoner. Produkterna utvecklas och produceras i Sverige. 

 
 
 

     

Totalleverantör av IoT App för presentation 10 års batteridrift Livstidsgaranti Larmcentral 24/7 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
  

 

 

  

Färdiga paket med uppkopplade sensorer. 
Klara för användning. 

X2 Wireless paketlösningar är framtagna 
ihop med våra kunder för att användas i alla 
typer av fastigheter. Vad passar just er? 
 
Att digitalisera och framtidssäkra en fastighet ska vara enkelt. 
Det finns en mängd olika lösningar och leverantörer på 
marknaden som kan vara svåra att välja mellan. 

X2 Wireless är en totalleverantör av Internet of Things. Vi har 
tagit fram färdiga paket med trådlösa sensorer som hjälper er 
att snabbare komma vidare utan att behöva använda flera olika 
leverantörer. 

Med våra paket får du en lösning som är användbar direkt.  
Vår leverans innehåller allt som krävs för att digitalisera er 
fastighet. 

Sensorerna analyseras av molntjänsten 
X2 Cloud AI.  
 
Våra sensorer finns idag i 10 000-tals lägenheter. Alla 
dessa sensorer bidrar med stora mängder data som 
driver utvecklingen av vår analysmotor framåt.  
 
Resultatet ger en komplett översikt av er fastighet  
365 dagar om året, helt automatiskt. 
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Brandpaketet  

   

   
Brandlarm till 

lägenhetsinnehavares 
smartphones 

Inbyggd 
temperatursensor 

Kan kompletteras 
med larmknappar 

och sirener 
 

 
 
 
 
 

Säkerhetspaketet 

  

   
Styrs via app Kopplat till 

larmcentral 
Grannsamverkan 

 

 
 
 
 
 

Individuell mätning och debitering (IMD) 

  

   
Färdiga 

förbrukningsrapporter 
Hitta vattenläckor Öppet API 

  

 

 

 

 

 

 
Klimatpaketet 

 

   
Realtidsinformation  
över innemiljöklimat 

Klimatrapporter  
varje vecka 

Överskådliga  
diagram 

 

 
 
 
 
 
 

Trygghetspaketet 

 

   
Larm för 

vattenläckage och 
brand 

Närvarolarm Larmknapp 

  

 

Uppkopplade röksensorer med 
tillhörande temperaturövervakning. 
Få kontroll över brandskyddet och 

samtidigt översikt över 
temperaturen i exempelvis alla 

lägenheter. Vid brandlarm visas 
sensorns placering och eventuell 
temperaturökning direkt i appen. 

Inbrottslarmspaket med rörelse och 
dörrsensor samt larmsiren för att 

larma upp exempelvis en lägenhet 
eller ett företag på ett snabbt och 
smidigt sätt. Paketet passar alla 

typer av fastigheter och styrs via vår 
app. I appen kan nya användare 

läggas till på ett enkelt sätt. 

Våra sensorer för el- och 
vattenavläsning ansluts direkt på 
befintliga mätare och kräver inga 
byten av utrustning. Detta gör att 

kostnaden för att börja med IMD blir 
låg. Mätvärdena presenteras snyggt 
periodvis och exporteras till 3:e part 

via vårt öppna API. 

Sensorer för att mäta 
inomhusmiljön i till exempel 
lägenheter. Paketet mäter 
temperatur, luftfuktighet, ånghalt, 
fukttillskott och mögel vilket ger 
en trygghet för både 
lägenhetsinnehavare och 
fastighetsägare. Hitta problemen 
innan det börjar påverka hälsan. 

Trygghetspaketet är anpassat för 
människor som vill ha trygghet 
för sig själva eller för en anhörig. 
Paketet innehåller sensorer för 
att trygga hemmet för onödiga 
risker. Det kan handla om att 
kunna bo hemma längre eller 
bara att vilja veta att exempelvis 
inte vattenläckage sker under 
diskmaskin. 


