
www.proximus.be/iot

Proximus Smart Art 
Monitor de omgevingsfactoren 
van uw kunstwerken

Kunst is duur en vaak van grote historische waarde. 
Daarom worden kunstwerken het best in de juiste 
omstandigheden tentoongesteld of bewaard. Maar hoe kunt 
u die omstandigheden monitoren zonder te investeren in
complexe en dure systemen?

Vertrouw op Proximus Smart Art!
IoT



BewegingsdetectieLichtinvalLuchtvochtigheidTemperatuur

Eén sensor, vele mogelijkheden

Zelf proberen?

 • Bestel voor € 149 uw starter kit via smartart@proximus.com

 • De starter kit bevat:

 • 1 sensor verbonden met het IoT-netwerk van Proximus 

 • 2 maanden toegang tot de Proximus Smart Art Portal 

Met de Proximus Smart Art-sensor houdt u de omgevingsfactoren van uw kunstwerk (temperatuur, luchtvochtigheid en 
lichtinval) voortdurend in de gaten. Meer nog: de sensor detecteert ook hoeveel mensen voorbij komen.  

• Geïnstalleerd in enkele seconden: zonder boren, geen gaten in de muur, geen stof. U bevestigt de sensor eenvoudig tegen de 
wand. De sensor werkt op batterijen en is verbonden met het Proximus IoT-netwerk op basis van de LoRaWAN-technologie. 

• Geen manuele interventie: alle gegevens worden automatisch via het LoRaWAN-netwerk naar uw server verstuurd in een 
veilige, afgeschermde omgeving, die alleen voor u toegankelijk is.

• Een onverwachte wijziging, zoals veranderende lichtsterkte of temperatuurschommelingen? U krijgt een verwittiging via e-
mail of sms zodat u onmiddellijk actie kunt ondernemen.

• Wilt u de klimatologische omstandigheden op dat moment raadplegen? Of zien hoe de omstandigheden met de tijd 
evolueren? Alle deze informatie, inclusief een volledige historiek, wordt online opgeslagen en is vlot raadpleegbaar via de 
webportal. 
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Meer info over het IoT-netwerk van Proximus?

Contacteer uw gebruikelijke Proximus-contactpersoon of surf 
naar www.proximus.be/iot


