EN ERG IS T YRI N G
SI MPELT SO M ALDR IG F ØR

Tag kontrollen med ReCalc MoniTor og
spar penge og ressourcer på din bygnings
energiforbrug

Energy Management Software der bare virker

Tag kontrollen med ReCalc MoniTor og spar penge og ressourcer
på din bygnings energiforbrug. Nu kan du overvåge elkabler,
vandrør og fjernvarmerør fra en brugervenlig EMS platform,
designet til at skabe værdifulde resultater for dig og din
virksomhed.

Til professionelle der driver professionelle bygninger

ReCalc MoniTor er målrettet kommuner, virksomheder,
viceværter og bygningsansvarlige, der har behov for et komplet
energistyringsværktøj - let og ligetil.

Én sammenhængende løsning - Fra sensor til graf

Med ReMonis patenterede IoT-sensorer, passer både hardware
og intelligens i skyen sammen fra starten af. Du har fuld kontrol
over hele datakæden - fra dataopsamling på selve kablet eller
røret - over i ReCalc MoniTor. Du får branchens eneste
sammenhængende løsning!

Med det simple overblik kommer resultaterne

Uoverskuelige systemer og komplicerede regneark er der nok af.
Derfor har vi udviklet ReCalc MoniTor ud fra ”Best practice”.
Under overfladen sker alt det intelligente med machine
learning og algoritmer, men alt du ser er intuitive dashboards
der er nemme at afkode. Og nemme at tage action på.

Se demo på www.remoni.com

Industrivej 41 E, 8660 Skanderborg
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Ét samlet overblik kræver best
practice dashboards. Aldrig har det været
nemmere at få visuel indsigt i jeres
energiforbrug
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Nemt at bruge med intuitivt layout.
Best practise. Dashboards baseret på
indgående branchekendskab. Aldrig har det
været nemmere at få overblik over jeres
energiforbrug.
Tilpassede dashboards. Hver bruger kan have
sine egne specialtilpassede dashboards.
Alarmer. Modtag alarmer og beskeder via
e-mail når en enhed holder op med at virke
eller opfører sig mistænksomt.
Altid tilgængelige data. Få de rapporter du
har brug for her og nu. Bare log på!
Koster ingen bondegård. Absolut pris/performanceførende på markedet.
Vi passer godt på dine data!
Samarbejd med dine kolleger i et sikkert, delt
miljø.

Se demo på www.remoni.com

”ReCalc MoniTor visualiserer alarmerne på en
let og overskuelig måde - de brugerdeﬁnerede
dashboards danner et overblik, som giver
endeløse muligheder for anvendelse og
behandling af de konkrete data.”
- Bo Eskerod Madsen, CEO.

Det handler om at spare på
ressourcerne
ReMoni er en prisvindende dansk virksomhed
indenfor energioptimering. Vi udvikler, designer
og producerer i Danmark. Med vores
patenterede teknologi - kombineret med kunstig
intelligens og algoritmer - hjælper vi
virksomheder og bygningsansvarlige med at
spare penge og ressourcer. På en nem, sikker og
økonomisk måde.
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