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Projektledare: Initialt Adam Dunkels, därefter Joakim Eriksson, SICS

Författare: Joachim Lindborg, Sustainable Innovation

Energimyndigheten fattade beslut om projekt el 2009 -10 -27 .

projektets löptid var 2009-11-01.-2012-12-20, med senare forlängning till 2013-06-30.

English summary

Energy efficiency in homes and buildings requires more intelligent use of energy

with automatiory visualization and control. With outstanding research on sensor

networks and development of smali scale operating systems for TCP /IP, Sweden has

a unique opportunity to achieve interoperability between home technologies and an

open market for service development. In this project, which was the first in a series of

projects with this aim, we have focused on sensor network technology, developing

and deploying the Sics developed small scale operating system Contiki- We have

tested, hard.ware and worked with standardization of wireless sensor network

protocols. We have developed TCP/IP based sensor networks and an integration

engine with a rule engine for energy services, e. 8., a service for price sensitive

demand-response. We have built test beds, including two mobile demo houses, with

our integrated IP based communication platform with sensors and actuators, and

displayed them repeatedly in Almedalen and at numerous conferences.

Projektets vision

Många dominerande företag strävar att genom inlåsning och egna satsningar bevaka

nya tjänstemarknader. Det gjorde teleoperatörerna med mobila tjänster, det gör

bilföretagen med fordonstjänster och det gör energiföretagen med energitjänster.

Men energieffektivisering är alltfor viktigt för att behöva lida av sådana hinder på

vägen. I stället borde informationssamhallet kännetecknas av öppna marknader på



standardiserade plattformar för ett stort utbud av spännande och användbara

tjänster, med apparna som förebiidligt exempel.

Vi tror på IP-protokollet som öppen bärare för alla tjänster och vi vill bidra till en

sådan utveckling for intelligenta energitjänster, och intelligenta hemtjänster mer

allmänt, samtidigt som vi ger svenska företag ett förspräng pä denna nya viktiga

marknad.

Energianvändningen i vardagslivet kan med enkla insatser göras mycket effektivare.

Ändå fortsätter slöseriet med energi i bostäder, kontor, skolor, sjukhus och butiker.

Mycket kan göras med bättre styr- och reglersystem för värme, el, vatten och

ventilation, bättre isolering, byggteknik, och belysningsteknik. Avgörande för

framgång är dock en intelligent automatisering i kombination med att människors

medvetenhet om sin energianvändning växer. Det måste bli enklare att kontrollera

sin energianvändning.

Det moderna tekniksamhället med komplexa tekniska system ställer stora krav på

medborgares förmåga att använda tekniken. Intresset för tjänster som kan underlätta

vardagens teknikanvändning växer därför. Energieffektivisering i vardagen är ett

område som erbjuder stora möjligheter för utveckling av nya spännande produkter

och tjänster.

Ett system som möjliggör kommunikation mellan samtliga system inom en fastighet

och påverkande system utanför fastigheten öppnar nya affärsmöjligheter och stärker

befintliga ahf.ärer. Med vår teknik kan man byggu system som kan reagera och

samarbeta så att vi inte behöver vara aktiva själva, utan lättare kan påverka och få

systemen att optimera sig.

Kunder kräver ett ökat tjänsteinnehåll och har hogre förväntningar pä flexibilitet,

kommunikationsmöjligheter etc. Nya tjänster som utvecklats internt eller av nya

aktörer genererar ett större intresse från kundsidan vilket ökar branschens tillväxt'

Helt nya tjänster med specifik inriktning kan också locka helt nya kundgrupper.

Bakgrund

Under det senaste decenniet har varningarna för den globala uppvärmningen och

klimathotet blivit allt starkare. Den politiska agendan innehåller allt kraftfullare mål

vad gäller minskade koldioxidutsläpp som skall uppnås framförallt genom

effektivare energianvändning och förnybar energiproduktion. Samtidigt har IT-

utvecklingen fortsatt med högt tempo och tekniska lösningar som kan stödja en

effektivare energianvändning i bebyggelse börjar bli stabila och ekonomiskt rimliga

att realisera. Det gäller t.ex. teknik for att styra och behovsanpassa
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energianvändning, visualisera användning och ekonomiskt optimera tillförsel,

lagring och användning.

Marknaden för visualisering av energianvändning för beteendeförändringar växer

snabbt men tjänsterna stöter som regel på tekniska problem när man skall samla in

elmätarvärden och annan mätdata. Olika branscher har en tendens att verka inom

sina respektive kärnverksamheter vilket gör att det som i tidigare satsningar på det

" srrrarta hemmet" skapas separata öar av information.

Samtidigt håller visionen om ett "Internet of Things" på att få ett brett genomslag och

lovar enkel uppkoppling och kommunikation över gamla systemgränser.

Sensornättekniken utvecklas snabbt och sensorerna blir fler och billigare.

Networked Embedded Systems Group (NES) på SICS är en av de ledande

forskargrupperna inom sensornätverk i Europa. NES utvecklar bl a Contiki OS och

uIP som ar framgängsrik open-source mjukvara som används både inom akademin

och industrin.

Genom IlSO-alliansen har vi sett ett allt större inlresse för lP-anslutning av trådlösa

system för energieffektivisering. IPSO-alliansen har sedan vi startade växt till över 50

förelag, med bland annat stora IT-företag som Cisco, Intel och Google. I november

2008 listade TIME Magazine IPSO-altiansen och Internet of Things som en av 2008

års viktigaste innovafioner.

Den globaia uppvärmningen och hotet mot vårt klimat har åter aktualiserat intresset

for det intelligenta hemmet. Energieffektivisering i bostäder och fastigheter kräver

smartare energianvändning med automatisering, visualisering och styrning.

Förnybar, väderberoende, och ibland lokal, energiproduktion har blivit en drivkraft

till utvecklingen av s k smarta elnät. De smarta elnäten motiverar också ett intresse

för det smarta hemmet som den yttersta lanken i nätet.

Tidigare intresse för det intelligenta hemmet (1980- och 1990-talet) hade motiv som

bekvämlighet genom automatisering, hemmet som system, tjänsteutveckling för

hemmet. På 2000-talet har mediautvecklingen också ökat intresset för hemmets

mediacentral.

Nu samlas alla dessa motiv och driver åter fram ett intresse for det intelligenta

hemmet. Utmaningen innebär att utveckla integrerade kommunikationslösningar

som förmår samla hemmets alla teknologier (energi, larm, övervakning, vitvaror,

media, etc.) på en och sarruna plattform och göra dem interoperabla.

Vi vill verka för en standardisering av kommunikationsiösningarna i bostäder och

fastigheter och bland annat använda oss av det faktum att bostäder och fastigheter



id,ag i praktiken har bredband och trådlösa wifi-nät som standard. Vi vill också

använda forskningen på Sics om trådlösa IPv6-nät för små sensornätverk.

Idag innebär det stora utmaningar att få de olika teknologierna i hemmet att

samarbeta. Om man vill kunna styra värmen i huset genom larmsystemet krävs idag

ingenjörsinsatser. De mycket avancerade systemen som utvecklats i de olika

branscherna har svårt att utbyta information med varandra. Systemen använder

olika protokoll för radioöverföring, Zigbee, Z-wave, oiika protokoll för Lrådad

överföring, Modbus, LonWorks, etc. För att åstadkomma integration kan man

naturligtvis tänka sig en lösning baserad på gateways typ e-boxen från

millennieskiftet, men trenden idag är en standardisering av

kommunikationslösningarna genom användning av Internet-protokollet TCP/IP och

en möjlighet att kommunicera mellan alla enheter direkt istället för över gateways

och protokollöversättare.

Genom tiderna har TCP /IP visat sig vara den inJormationsbärare som fortsatt aft' ta

plats och trängt undan andra tekniker. Ailt fler, ailt mindre, enklare teknologier får

idag en egen webbserver. De proprietära transportprotokoilen försvinner till förmån

för IP och öppna standarder för kommunikation.

Så har redan skett vad gäller hemmets medialösningat. För strömrnande media finns

idag en fungerande IP-baserad standard med öppna kommunikationsprotokoll

kallad DLNA http:/ /www.dlna.org/ där alia applikationer såsom stereo, video,

servrar och tv kan kommunicera och leverera media till varandra oavsett leverantör.

För att åstadkomma en sådan standardisering även när det gäller bostäders och

fastigheters energitjänster vill vi tillsammans med svensk industri utveckla konkreta

lösningar, exempel på tjänster, samtidigt som vi sätter standarder och visar att IP-

baserade lösningar fungerar även på detta område.

vi har därför i projektet tagit kontakt med teknikleverantörer och tjänsteleverantörer

för att genom ett aktivt klustersamarbete byggu de energitjänster som det lange

pratats om. Vi menar att det finns goda förutsättningar för ett närmare samarbete

mellan leverantörer av e1, värmesystem, ventilationslösningar och larmtjänster för att

tillsammans skapa en öppnare tjänstemarknad där även tredjeparts-tillverkare kan

leverera tjänster som kombinerar information från flera hå11.

Projektets syfte och mål
Att byggu ett system for energieffektivisering irLnebär idag ett stort

integrationsarbete i och med att i princip alla system och enheter kommunicerar på

olika sätt. En utmaning är att få alla dessa enheter, t.ex. de enskilda noderna i ett



trådlost larmsystem att samverka. Vi kommer inom projektet att använda Internets

standard protokoll (lP,UDP/TCP, HTTP, etc.) för att möjliggöra denna samverkan.

SICS var tidigt ute inom IP för sensornätverk och publicerade artiklar samt

implementerade system redan 2004. Fyra år senare är SICS medgrundare av IPSO

Alliance (IP for Smart Objects) vars syfte är att etablera användningen av IP för

inbyggda system.

För att stödja hantering och kommunikation mellan alla enheter har vi utvecklat en

tjänstearkitektur. När t ex en ny fläkt eller sensor installeras så kommer den att

kunna kommunicera sina egenskaper och bli en del av nätverket. Tjänstearkitekturen

bygger vidare på befintiiga standarder. Tjänsterna skall kunna användas både lokalt

inom huset men även till viss del för att låta externa aktörer ta del av inJormation (t

ex el-, försäkring-, och larmbolag). För att inte vem som helst skall kunna accessa

tjänster i nätverket av mät- och styrenheter, har projektet testat och utvärderat de

olika säkerhetslösningar som finns för inbäddade system.

Informationen som samlas in måste processas för att till exempel göra visualiseringar

och optimeringar. Inom projektet "Integrated Wireless Sensor Networks to Reduce

Energy Consumption in Buildings" (P30152-1) har SICS utvecklat ett OSGl-baserat

manageringsverktyg för sensornätverk som vi kan återanvända och anpassa för detta

projekt. SICS har även i projektet "Erg" (P-30150-1) utvecklat innovativa

visualiseringssystem för energiförbrukning. Vi har återanvänt dessa

visualiseringssystem och anpassat dem.

Projektet har utvecklat en övergripande kommunikationsplattform som ur ett

energiperspektiv kan binda ihop flera branscher (larm, styrsystem, visualiseringar,

energisystem) och bidra till en mer effektiv energianvändning. För att garantera

interoperabiliteten är alla systemen IP-baserade och kopplade mot initiativet IPSO

och projektet kan därför bidra till en snabb övergång till IP i alla berörda branscher.

Innan IPv6 kan användas fullt ut i resurssnäIainbyggda enheter återstår bland annat

stand,ardisering av routing-protokoll och protokoll för 1ågeffekfradio. Projektet avser

har utvärderat standardförslagen och gett feedback baserat pä projektets

pilotinstallationer.

Förhoppningen ar att projektets resultat blir en plattform för både avancerade

energitjänster och för fortsatt möjlighet till vidare forskning inom området.

Den tekniska utvecklingen

Projektet startades i ett läge med många intressanta utmaningar och med {okus på att

ta ett viktigt steg i riktning mot en framtid där IP är det protokoll som knyter
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safiunan delsystemen i ett komplett energisystem. Under projekttiden har

utvecklingen fortsatt med hog fart. Standardförslag för IP i "low-power" nätverk har

mognat avsevåirt och även Zigbee Alliance som tidigare haft en väldig! sluten process

har öppnat upp processen och börjat göra Smart Energy helt publikt.

Under projekttiden har också utvecklingen på området smarta näfverkande system

(smart objects) gått mycket snabbt. Flera standardiserir'rgsarbeten har pågått

samtidigt, bl a inom IEFT och Zigbee Alliance. En intressant händelse är att Zigbee

Alliance helt har gått över till IP för deras förslag till hur "smart energy" skall

fungera. Zigbr':e Smart Energy 2.A är helt IP-baserad och använder gällande

standarder som HTTP och XML för kommunikation mellan applikationer och smarta

objekt.

En av de viktigaste standarderna inom området är RPL (routing för "ernbedded",

low-power lp-nätverk) och den blev klar 2010. Proiektdeltagare har aktivt deltagit

inom både IITSO Alliance och IETF för att både ha insikt i vad dessa standarder

innebär för projektet och för att verifiera att standarderna kommer att fungera.

Under projektets gäng har Contiki RPL ufvecklats från att vara en mycket tidig

irnplementation till att nu vara en standardiserad routingkomponent i Contiki OS'

Hårdvaran för sensornätverk har även den utvecklats på ett intressant sätt under

projekttiden. Tidigare har det mesta varit baserat på en mikroprocessor och ett

radiochip men under projekttiden har så kallade system-on-chip blivit altrt vanligare-

Först kom några chip med 8-bitars mikroprocessor, t ex 8051, och 802.15.4 radiochip,

men nu ;;,ar i1-bitars ARM-processor med en integrerad 8A2.15.4 radio blivit den

vanligaste kombinationen. Denna trend är korrelerad med standardiseringen av bl a

Ipv6 för 802.15.4 då 32-bits ARM passar battre resursmässigt än 8051 och and-ra 8-

bitars mikroprocessorer. Dessa nya system-on-chip-iösningar kommer att göra

produkter baserade på dessa bitligare eftersom det krävs färre komponenter för en

komplett lösning.

En helt alnan intressant trend på hårdvarusidan var att Apple år 2010 lanserade iPad

och att många andra företag senat'e lanserat motsvarande touch-screen datorer till ett

lågt pris. Detta har påverkat projektets möilighet att genomföra f;ilttester med touch-

rcreen till ett rimligt pris och med bra funktionalitet'

Fälttest och pilotinstal lationer

Efter genomförd utvärdering av tekniken i labbmiljön har vi installerat ett mindre

antal pilotsystem i realistisk miliö för att utvfudera och anpassa systemet för vanliga

användare 
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Projektet har under perioden förändrat sin plan på faltinstallationerna till förmån för

förbättrad integration och att samarbeta med externa företag för att vidareutveckla

produkter på ett sätt så att de passar in i vår vision om att allt kan nås via IP. Detta är

verifierat mot energimyndigheten och dåirmed har även de faktiska installationerna i

fält skjutits på framtiden. I ståillet för att vi i projektet utveckla vår egen tekniska

lösning för att sedan försöka integrera den med befintlig teknik, har vi alltså valt att

göra vår teknikutveckling i samarbete med leverantörerna av våirmeteknik,

ventilation, larmtjänster, etc-

Vi har visat att det är praktiskt möjligt och dessutom inte längre svårt att integrera

system med hjätp av IP. Vi har visat hur man på mycket kort tid och med enkelhet

kan applicera Contiki och ansluta sitt system med hjälp av IP och tredjepartsnoder.

Und.er sensornätverksdagens Contiki och IPv6 utbildning användes propktets

energiapplikationssystem för att erbjuda styrning av belysning.

De öppna API:er vi utvecklar och använder kommer att göra det lättare för

interaktionsdesigners att utveckla bra visualiserings- och kontrollappar för

surfplattor och srnartphones. I projektet har vi använt surfplattor för visualisering

och interaktion med våra sYstem.

Srnart grid har under projektets gängblivit större och större och vi ser att det med

den teknik vi skapar finns en möjlighet att enkelt koppta in sådan styrning mot laster

i hemmen. Redan i den första labbmiljön skapades funktioner för att skapa

styrningar baserat på realtidsprissäthring på el.

Förändrad budget

Under projektets gång har en omsvängning skett från den breda pilot som {örst

planerades tili förmån för ett bredare nätverkande med intresserade företag och

bättre implementation av systemen. Detta har krävt omfördelning av medel från

hårdvarubudget till forskningsmedel (lönekostnad).

Resultat
projektet huvudmål var att samrnanställa och rapportera det tekniska nuläget

avseende sensornätverk ur ett energistyrningsperspektiv och bygga en platbform för

kommunikation mellan olika tekniker i bostaden. Översikten har gjorts och den

tekniska plattformen har utvecklats och hela tiden anpassats till pågående teknisk

utvecklig och standardisering.



projektet skulle sedan i samarbete med aktörer på energistyrmarknaden såsom

reglerföretag, värmepumpsleverantörer, leverantörer av småskalig energiproduktion

samt larmbolag skapa ett informationskluster för att hitta kravbilder och byta

erfarenheter. Detta kluster bestående av L0 företag fortsätter nu i ett Vinnova-

finansierat projekt att tillämpa vår tekniska plattform för att utveckla och utvärdera

intelligenta energitjänster till konsumenter i villor.

Under projektet har det visat sig att tekniken som utvecklas i projektet är helt i linje

med det som övriga viirlden nu arbetar mot. Google har lanserat android@home som

siktar på att använda de standarder och tekniker som projektet varit med att

utveckla.

Vi har på SICS open house kunnat demonstrera möjligheterna med ett "All IP House"

och de effektiviseringsmöjligheter ett sådant hus ger. Vi har även rönt ett lite större

genomslag hos företag som Ericsson och Intel som ser stora möjligheter med

tekniken. Ericsson har nu gått med i lPso-alliansen och även tagit på sig en

tydligare roll.

Den tekniska utvecklingen nödvändig för att våra lösningar ska kunna bli

ekonomiskt möjliga och robusta har varit tillfredsställande. De nya zolertia noderna

har, till exempel, visat sig robusta och enkla att få tag i. Baserat på resultaten från bl.

a. Dogan Yazar i projektet, och inspirerade av smart energy 2.0 frän organisationen

zigbee har vi skapat ett mycket enkelt och lätt integrerat ]SON API för sensorer och

aktuatorer. Vår värmestyrning går nu att installera i piloter

Vi har valt att inte utöka antalet pilotfastigheter då vi velat utöka funktionaliteten för

att hantera mätdata och styra funktioner. Vi har även jobbat med integrationer till
fler hårdvaror och nya chiP.

Vi har satt samman ett Contiki SICSpack med fokus att kunna promota tekniken på

ett lättförståeligt sätt och få ut tekniken iättare till de early adopters och de forskare

som använder Contiki i sina projekt. Denna paketering innehåller: 1' btygga till
Internet (enkel router eller USB-sticka), 2st Wifibaserad eluttagsswitch med elmätare

från H&D wireless och/eller Yanzt Networks, 2st Sensornod frän Zolertia eller

motsvarande med, 1 sensor från Upwis Gps och gyro, 1 Yanzi nod.

Genom integrationen.med projektet Nobei har vi även visat att integrationen mot

smart grid blir enklare och mer rättfram. Nobel http:/ /www.ict-nobel.eu/ skapar ett

system fOr effektiv energistyrning på områdesnivå och interagerar med vårt system i
husen.

Vi har under perioden sett fler initiativ på molntjänster för att hantera större

mängder statistik och alla dessa har idag REST baserade API:er vilket visar att vi



med våra system där noderna själva kan leverera mätdata är helt ratt och lätt

integrerade.

Det var spiinnande att se att det på interop-träffen i Paris var en tydlig och stark

representation från Sverige och speciellt av Contikibaserade enheter och teknik.

Watteco, Ericsson, Upwis, mfl testade sina Contiki-baserade enheter tillsammans

med övriga.

Detta sammantaget ger en mycket god upp{yllelse av forskningsmålen. Här {öljer en

kort sammanfattning av projektresultaten:

. Design av två stabila och välfungerande labbmiljöer (demohus) för

teknikutvärdering, förevisade upprepade gånger bl a i Almedalen och på Sics

öppet hus. Ett antal pilottester i fält. Labbmiljö 2 installerad i 5 fältförsök "411

IP''.

o En Java-baserad integrationsmotor som stodjer både wifi,802.15.4 och IPv4/ 6,

med en regelmotor för energitjänster och bl a en tjänst för laststyrning kopplat

till elpris. JSON API för sensornoder utvecklat och verfifierat. Integrering av

HD-wireless Wifi elmätare. Visualiseri.ng och interaktion med energisystemet

mha Archos Internet Tablet (android-baserad surfplatta).

. Contiki 2.5 release candidate 1 släppt med stöd for IPv6 routing, 21

plattformen m.m. som projektet bidragit till. Nya labbnoder Zolettia

integrerade med Contiki. Integrering lOr Zolertia hårdvara till piloter helt

verilerad. Json stöd utvecklat och inlagt i Contiki

r Implementation av Contiki RPL - nu pä version RPL-08. Projektets

energisystem anviindes som bas för Contiki och IPv6 utbildning under SICS

sensornätverksdag. Contiki IPv6 och RPL tutorial/kurs för ca 20 deltagare

(koordinerat med ME3GAS projektet).

o Levererat open source kod till Contiki repositoryn. Med RESTful http

uppkoppling end-to- end från sensornoder som t ex Tmote Sky. Mjukvaran är

kompatibel med bl a COSM (en sensor-cloud tjänst) dataformat. Utvecklat

stöd för uppkoppling mot molntjänster och leveranser av mätdata.

. Stod för hårdvaror från leverantören Upwis. Contiki integration gjord på wifi
baserade noder från H&D wireless. Deltagit i interoperabilitetstester inom

IPSO Alliance med ett flertal olika plattformar. Många av de andra aktörerna

körde även Contiki och uIPv6 stack.

o Integlation med EU project NOBEL. Integrering mot EU projekt Me3gas där

man fokuserar på gasmätning. 
s



Niclas Finne försvarat licenciat-uppsats. Dogan Yazar erhållit Bengt Asker

Award för bästa examensarbete.

Demonstration av Contiki RPL på en av de absoluta toppkonferenserna inom

kommunikation - SIGCOMM 2010. Demonstration av en augmented reality

applikation på androidtelefon på den internationella sensornäfverks-

konferensen IISN 2010 samt på SICS öppet hus. Deltagit på IETF möte i Paris

och på möte med II€O alliance. Deltagande i Internet of Things dagen i

electrum g/2 2A12 http-:i /r,vr,i'w.sics.se/Internet gf ThinglDay. Aktivt

deltagande i den ärliga java-konferensen ]Fokus - utställning med ca 1300

Javautvecklare På Plats.

Föreläsning på Svensk Energi Region Väst- Föreläsning på SABO's

Bredbandsdagar i Göteborg. Förevisning av systemlösning på SICS open

house S/S 2011 inkluderande integration mot NOBEL. Givit efterfrågade

seminarier till företag, Connode, ABB, Atlas Copco, m{1. Seminarium om

Internet of Things, IPv6 och Contiki på ElektronikExPo i Västerås.

Seminarium med alla projekten i Energi IT och Design programmet.

Publikationer
Projektet har bidragit till bl a foljande publikationer:

]oel Höglund, Niclas Finne, ]oakim Eriksson, Nicolas Tsiftes, Adam Dunkels, Cedric

Chauvenet, Mathieu Pouillot, Pierre-Emmanuel Goudet, Bemard Tourancheau, and

Denis Genon-Cataiot. "Poster abstract Interconnecting low-Power wireless and

powerJine communications using ipv6." In Proceedings of Buildsys 201'0, Zutich,

Switzerland, November 2010

Nicolas Tsiftes, ]oakim Eriksson, Niclas Finne, Fredrik Osterlind, Joel Hoglund, and

Adam Dunkels. " A Framework for Low-Power IPv6 Routing Simulation,

Experimentation, and Evaluatiorl." In ÄCM SIGCOMM 2AL0, demo sessioz, New

Delhi, India, August 2010.

Press
projelctet har blivit mycket uppmåirksammat i media.Har br nägra tidiga exempel:

2W2-46

"smarta kontor", Skanska kundtidning.
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2011.-fi

"Husets utrusming samarbetar", Energi och Miljö nr 10'

2010-12-14

IVA-aktueilt Nlztt projekt ska {å {oretag att växa och ge fler jobb

201A-12-13

htto:l /www.a ho?ID:186

201A-1L01
Adam Dunkels 0

2010-10-28

TekNat: Dogan Yazar fåf Bengt Asker Award 2010

201A-A9-28

Ciscq Clearing Path to the "Internet of Things"

201049-L0

Computer Sweden: "[p n]'ckeln till en bättre värld"

201.0-0G29

Embeclciecl.com: 
rrWeb Services for Smart Obiects - Part 2: Performance"

2U.0-A6-27

wired.com: rrspime watch: Interconnecting smalt objects with IPrr

z0'0-06-21,

Embedded In Desien: Web services

2010-06-13

El"ktronikbrur',"hen: "sensornät drivs på av Smart Grid och energibesPalinsar"

2013-47-41
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