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HeatMoniSpot 
Spar ressourcer og penge med tempe-
ratur-sensoren HeatMoniSpot. Med 
denne clamp-on sensor kan du takket 
være AI’en bag få alarmer ved udslag. 

Undgå varmetab med HeatMoniSpot 
 
HeatMoniSpot er en vejledende varmesensor, 
som bruges til overvågning og alarmering. Over-
våg tilløbs- og returtemperatur på dine afkø-
lings- og opvarmningsrør med HeatMoniSpot for 
at identificere om afkølingen er for lav og med-
fører transmissionstab – eller med andre ord om 
der er varmetab og en ekstraudgift på vej.

Temperaturproberne på HeatMoniSpot skal på 
simpel vis monteres uden på de rør, hvis indhold 
du ønsker at overvåge med det industrielle alu-
miniumsbånd. Med den indbyggede data-logger 
og trådløse sender bliver det ikke meget lettere 
at installere og indstille online-overvågning.

Sådan installerer du HeatMoniSpot  
At installere en HeatMoniSpot er hurtigt og lige 
til. Se hvordan på www.remoni.dk under fanen 
Videnscenter eller brug søgefeltet.
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• Installation: Installeres uden på rørene.
• Typisk installationstid: 1 minut. 
• Batteriets livstid: ~15 år. 
• Antal prober til måling: To 

 
Med HeatMoniSpot får du en sammen-
hængende løsning. Data i realtid overfø-
res fra dit udstyr til vores cloud-baserede 
platform ReCalc eller ReCalc MoniTor.

ReMoni - Innovativ teknologi
ReMoni er et prisvindende dansk firma, der 
udvikler, designer og producerer innovative 
løsninger. Formålet er at skabe gennem-
sigtighed for at optimere på ressource- og 
energiforbrug, så vi kun forbruger, når vi har 
brug for det. 

Med patenteret clamp-on teknologi, kunstig 
intelligens og algoritmer hjælper ReMoni 
virksomheder og bygnings- og energian-
svarlige med at sparre både penge og res-
sourcer. Det sker alt sammen på let, sikker 
og økonomisk vis. 
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Den er lille, diskret og intelligent! 
HeatMoniSpot kan overvåge tempera-
turen på det, der løber i dine rør i re-
altid. Ved at holde disse data op imod 
andre målinger, kan du få en alarm ved 
udsving i temepraturen. Helt enkelt.


