
Miele drifter mange danske boligforeningers 
vaskerier via mobilt bredbånd

Reference

UDFORDRING
Installationer og opkoblinger af internetforbindelse med DSL-forbindelse 
var tidskrævende at bestille for boligselskabernes ejendomsservice- 
assistenter. Ofte var det forbundet med megen koordinering og dyre  
teknikerbesøg fra udbyderne.

LØSNING

Konvertering af DSL-forbindelser til mobil bredbåndsforbindelse med 
trådløse routere fra Sierra Wireless

FORDELE

Miele leverer stabile og driftssikre dataforbindelser - selv i kældre. 
De installeres af Mieles egne teknikere, hvilket er tidsbesparende og 
overskueligt for Mieles kunder. Alt kan bestilles og leveres i én arbejdsgang 
og af samme leverandør.

Miele er en af 
verdens førende 
hvidevareproducenter, 
herunder industri-
maskiner til vaskerier. 
Miele blev grundlagt i 
1899 og er repræsenteret 
i næsten 100 lande. 
Miele er en familiedrevet 
virksomhed og 
beskæftiger omkring 
20.100 medarbejdere 
og har hovedkvarter i 
Gütersloh/Westphalen, 
Tyskland.



Fra DSL til mobilt bredbånd
Mange danske boligforeninger tilbyder fælles vaskeri til deres beboere. Den 
velrenommerede hårde hvidevareproducent Miele, står for driften af maskinerne 
i mange af disse selvbetjente vaskerier. Beboerne benytter et specielt kort til at 
reservere og betjene maskinerne med. Kortet fungerer desuden som et betalingskort 
og er knyttet til den enkelte bruger af maskinen. Miele har valgt at bruge en 
kvalitetsrouter fra Sierra Wireless som er fleksibel og driftssikker.

Der findes mere end 3500 vaskerier i de almennyttige og private danske 
boligselskaber i dag. Vaskerierne tilbyder mange forskellige faciliteter til brugerne. 
F.eks. reservering af maskiner, betaling og elektroniske beskeder. Det kræver en stabil 
internetopkobling. Tidligere brugte man typisk faste forbindelser. Det krævede meget 
koordinering og dyre teknikerbesøg fra udbyderne, men det er nu erstattet af mobile 
bredbåndsforbindelser.

Skiftet fra faste linjer til mobile bredbåndsforbindelser gør installationerne nemmere, 
uden at gå på kompromis med Mieles strenge krav til kvaliteten. Miele har valgt 
en Sierra Wireless router som kan anvendes selv ved installation i kældre. Den 
har mange fordele i form af høj hastighed, stabilitet og hurtig installationstid. 
Ejendomsassistenterne i boligselskaberne skal nu kun kontakte én leverandør for at 
få klaret hele implementeringen. Det sparer tid og de kan være sikre på at de har en 
fremtidssikret løsning. 

Miele bruger også de mobile dataforbindelser til at fremskaffe driftsinformationer 
om maskinerne. Vedligehold, service, forbrug og andre data, bliver sendt til Mieles 
servere og håndteret centralt. Det giver en stor tidsbesparelse for Miele og deres 
teknikere og bedre ’oppe-tid’ på alle deres maskiner, til gavn for både Miele og 
kunderne.

Procestransmitterende data fra vaskemaskinerne
I mere end 30 år har den tyske hvidevaregigant Miele installeret og drevet 
selvbetjente vaskerier med Mieles vaskemaskiner og tørretumblere i de almennyttige 
boligselskaber i Danmark. Miele begyndte at udstyre disse vaskerier med 
internetforbindelser i midt 90’erne og startede med at bruge internetforbindelserne 
til procestransmitterende data fra maskinerne. De tidligste opkoblinger var analoge 
lav-hastighedsforbindelser, men da man startede med at etablere de hurtigere 
DSL-forbindelser, kunne Miele med fordel begynde at udvide deres services. 
Ejendomsserviceassistenterne kunne følge forbruget og brugen af maskinerne meget 
nøje, og beboerne som blev udstyret med et login, kunne se ledige vasketider, lave 
reservationer af maskinerne, og modtage sms’er, når maskinerne var færdige.

”Sierra Wirless-
routerne har en 
fremragende teknologi. 
Det virker bare
 – så simpelt er det!”

Lars Krogh, 
Technical Consultant 
Miele, Denmark.



Bedre ordre-flow
Med DSL-forbindelserne forbedrede Miele deres service, men installationerne var 
ikke altid ligetil. Ejendomsserviceassistenterne havde meget arbejde med både at 
skulle bestille DSL-forbindelsen hos teleudbyderne og samtidig bestille maskinudstyr 
hos Miele. Da vaskerierne næsten altid lå i kælderen, var det nødvendigt med ny 
kabling til routeren, det krævede et ekstra teknikerbesøg.

I 2011 var Miele på udkig efter en bedre løsning til vaskeriernes opkobling. De ville 
have hurtigere forbindelser og nemmere installationer. De ville gerne tilbyde deres 
kunder et bedre ordre-flow, der kunne løse den store tidskrævende installation, en 
bedre service og vedligehold. De overvejede de mobile trådløse forbindelser, men var 
usikker på om teknologien var stabil nok, på grund af vaskeriernes placering i kældre. 
Mange almennyttige boligbyggerier har deres vaskerier i kældre, hvor dækningen kan 
være vanskelig. Ofte er der heller ikke vinduer, eller meget små vinduer, hvor det kan 
være svært at opsætte en antenne, som kan forstærke signalet. 

Resultatet af et godt samarbejde
Mieles søgning efter en stabil og sikker løsning førte til DeltaM2M. I tæt samarbejde 
testede DeltaM2M og Miele mange routere. Valget faldt på en router i AirLink-serien 
fra Sierra Wireless og konverteringen af DSL-forbindelserne gik i gang.

Overgangen betød en lettere installation og en bedre kontrol og planlægning. 
Med et samarbejde omkring levering af SIM-kort fra Telenor, kunne Miele nu 
tilbyde deres kunder alt hvad en internetforbindelse krævede, inklusive SIM-kort. 
Ejendomsserviceassistenterne skulle nu kun kontakte en leverandør for at få hele 
deres service leveret: vaskemaskiner, tørretumblere, internetforbindelse, kontrol-
applikationer og brugergrænsefladen.

Udskiftningen til den mobile bredbåndsforbindelse var en succes og den dag i 
dag, installeres de nye vaskerier med Sierra Wireless-routere. Miele er meget 
tilfreds med den bagvedliggende teknologi og den professionelle support fra 
DeltaM2M. De nyeste routere fra Sierra Wireless har en mere hensigtsmæssig 
konfigurationsmulighed og DeltaM2M og Miele kan sammen finjustere og gøre 
løsningen meget fleksibel. 

Det tætte samarbejde mellem DeltaM2M og Miele resulterede i en mobil 
bredbåndsforbindelse, som nu har kørt stabilt og problemfrit i mange år. DeltaM2M 
fortsætter med at supportere Miele ved at forberede routeren inden den sendes 
videre til Mieles lager. DeltaM2M opdaterer routeren med den nyeste firmware, 
isætter Mieles SIM-kort og tester den. Herefter pakkes den med den rette antenne, 

”Da vi hjalp Miele 
med overgangen til en 
mindre, mere kraftfuld 
router, kunne vi tilføje 
en ekstra grad af 
fleksibilitet og gøre et 
vellykket design endnu 
bedre.” 

Torben Deleuran, 
direktør, DeltaM2M, 
Denmark.



strømforsyning, kabler, monteringssæt og sendes frem til Miele. Når den ligger på 
Mieles lager, er den derfor lige til at plukke og installere. Det har sparet mange 
teknikertimer for Miele.

Af de mere end 100 boligforeninger, der bruger Mieles service til at drive over 750 
vaskerier, ligger kun to vaskerier så langt under jorden, at de har valgt at beholde en 
DSL-forbindelse. Resten er konverteret til mobil bredbåndsforbindelse. 

Mieles systemer er konfigureret til at kommunikere med en server med jævne 
mellemrum og vil genstarte automatisk, hvis der ikke oprettes forbindelse. Indtil nu 
har der dog ikke været nogle problemer. Mieles set up har vist sig at være meget 
stabilt, med en fejlfrekvens så lav, at det er tæt på nul.

Om DeltaM2M
DeltaM2M er specialist i IoT og M2M løsninger. IoT (Internet-of-Things) og M2M 
(Machine-to-Machine) kommunikation er dataudveksling mellem en central server 
og maskiner, anlæg, PLC-styringer, CTS-anlæg eller varmestyringer, som typisk er 
installeret på forskellige lokationer. Flere informationer her: deltaM2M.dk


