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OPTIMÉR DIN AFKØLING

Har du styr på din fjernvarme? 
Der er mange penge at spare ved 
at gå afkølingen efter i sømmene!

 
Betaler din virksomhed overpris  
for afkøling af fjernvarme?
I et årsregnskab er det typisk personaleomkostninger, indkøb 
og omsætning der er omdrejningspunktet når virksomhedens 
økonomi skal under den store lup. Men ved du, hvad dine 
tekniske installationer koster din virksomhed? Ofte meget mere, 
end du tror. Hele 40% af Danmarks samlede energiforbrug er 
direkte relateret til bygningsdrift med varmeregulering som  
en af de helt store energislugere.

Dårlig afkøling koster kassen 

Hvis din afkøling ikke virker efter hensigten, kan du risikere at 
blive opkrævet en strafafgift ud over en ekstra stor 
varmeregning. De fleste fjernvarmeværker udsteder strafafgift, 
hvis den gennemsnitlige årsafkøling er for dårlig. Hvis du 
mangler at afkøle returvandet, kan det hurtigt løbe op, når 
det drejer sig om afkøling af flere tusinde liter vand. 

Undgå dyre regninger 
Ved at overvåge dine retur- og fremløbsrør med HeatMoniSpot, 
får du indsigt i, om afkølingen er, som den skal være. Er den ikke 
det, alarmerer vi dig med din brugerindstillede alarm, så du kan 
rette op i tide og undgå dyre bøder. 
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Spar på udgifterne med 
HeatMoniSpot

Med den trådløse IoT sensor HeatMoniSpot 
kan du både overvåge rumtemperaturen 
og frem- og returløb. Identificer afkølingen 
og se om den lever op til kravene fra 
forsyningsselskabet, så du undgår dyre 
transmissionstab og ekstraregninger.

Du modtager en alarm ved unaturligt højt 
varmeforbrug og markante udsving. Følg 
med i ReCalc!

Om ReMoni 

Vi leverer nem overvågning af dine tekniske installationer. ReMoni er en prisvindende dansk virk-
somhed inden for energioptimering, som udvikler, designer og producerer i Danmark. Med pa-
tenteret clamp-on teknologi, kombineret med kunstig intelligens, hjælper vi virksomheder, offent-
lige institutioner og bygningsansvarlige med at spare penge og ressourcer.  
 
Nemt, sikkert og økonomisk.  

Besparelser på varmeforbruget i 
bygninger har den absolut 
højeste return on investment.
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