
PowerMoniMain Standalone

1. Log på ReCalc (https://recalc.
remoni.com).  
Under installation laves en ny Unit, 
som er din forbrugsenhed. I denne 
vælges en ”PowerMoniMain-type” og 
ID-nummeret, som findes på printet, 
indtastes i ”Sensor Id”.  
De kanaler der er brugt på 
PowerMoniMain til dataopsamling 
til denne enhed, vælges i ”Sensor 
channels”.

PowerMoniMain kan installeres i en eltavle, som en permanent løsning eller 
midlertidigt til en energiscreening. En PowerMoniMain måler strømmen, der 
løber i kablet og spændingen på installationen. Strøm, I og spænding, U fra de 
forskellige faser samt faseforskydningen bruges til at beregne effektforbruget, 
W. PowerMoniMain kan måle på både enkelt- og flerfaset forbrugsenheder. 
Resultatet er en smart målerløsning, der leverer kontinuerlige datapunkter i en 
online data-visualisering.

Recalc opsætning
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2. Følg guiden på https://support.
remoni.com; ”How to Setup a 
PowerMoniMain i ReCalc”.  
 
På denne supportside finder du 
også datablad på PowerMoniMain 
sensoren.
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4. SPÆNDINGS-MÅLING 
 
PowerMoniMain forbindes til de 
faser forbundet til enheden, du vil 
overvåge via terminalerne mærket 
L1 til L15 på printpladens højre side.

5. Brug et multi-leder kabel til 
at forbinde PowerMoniMain til 
enhendens faser i tavlen, for at måle 
spænding. 
 
Hvis der er tale om de samme faser 
i hele tavlen, kan faserne luses i 
PowerMoniMain.

Installation

3. PowerMoniMain kan tilsluttes med 
230 V og N ved at bruge den første 
overvågede fase blandt terminalerne 
på højre side - L1 og N.  
Alternativt kan den tilsluttes med 
5V gennem et micro USB-stik fra for 
eksempel en powerbank.  
 
Det anbefales at slukke for 
strømmen mens du tilslutter 
PowerMoniMain.  

ADVARSEL: Forkert tilslutning af spændingen, 230V- kan beskadige 
PowerMoniMain’en eller give upræcise data.
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STRØM-MÅLING 
 
Tilslut CT-clamps til terminalerne på 
venstre side mærket C1-C15 for at 
måle strømforbrug på de enheder, 
der overvåges.  
 
Du kan tilslutte op til 15 CT-clamps 
i forskellige størrelser afhængig af 
belastningen.

7. Følg pilen, der indikerer CT-clamps 
belastningen, når du skal tilslutte de 
to ledere. 
Pilen findes på den CT-clamp der 
anvendes. 
Ved brug af CT-clamps tilsendt fra 
ReMoni skal den røde leder monteres 
i den venstre terminal og den sorte i 
den højre terminal. 
 

OBS: For at kunne beregne den rigtige effekt, W, skal strøm og spænding fra 
samme fase måles og matches. Derfor skal strøm input til terminal C1-C15 
matche spændings input til terminal L1-L15 ved montering.  
Dvs. den strøm der måles på fasen i terminal C1 skal maches med den 
spænding der er på netop samme fase i terminal L1. Ligeledes skal C2 matche 
L2 osv.


