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Elmåler med høj præcision og 15 

kanaler. Du får visuel datavisning, 

dashboards og rapporter i realtid. 

 

Let at installere og til at betale.  

Kan både bruges til at 

måle elforbrug og vurdere 

energieffektiviteten i 

bygnings- og 

produktionsfaciliteter. 

Med sine 15 kanaler og trådløse forbindelse 

leverer PowerMoniMain el-måling med høj 

nøjagtighed i realtid. Det kan bruges på 

hovedmålere, bimålere og til at måle store 

tekniske installationer så som CNC-maskiner 

og produktionslinjer. 

 

PowerMoniMain kombinerer sensor, data-logger 

og trådløs forbindelse i én sammenhængende 

løsning.  

 

Vores IoT-løsning er vejen frem, hvis du vil 

optimere overskuddet i din produktion. 

Løsningen reducerer energispild i kommercielle 

bygninger og øger levetid og 

funktionsdygtighed på de mest centrale 

maskiner i produktionen.  

 

Acting on facts have never been easier. 
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PowerMoniMain er den perfekte løsning til data-hungrende Energi- og Facility 

Managers.  

 

Med PowerMoniMain får du 5 multifase- eller 15 enkeltfase-måleenheder.  

Med ReMonis avancerede cloud-AI får du for hver enhed kontinuerlige 

overvågninger, så du let kan opdage, om driften pludselig ændrer sig.  

 

Desuden gør vores kunstige intelligens det både let at forudse vedligeholdelse og 

forebygge produktionsstop og nedetid. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ReMoni – det handler om ressourcer!  

ReMoni er en prisvindende dansk virksomhed, 

der udvikler, designer og producerer 

innovative løsninger til ressource- og 

energioptimering. 

Med patenteret clamp-on IoT-teknologi, 

kombineret med machine learning og 

algoritmer, hjælper ReMoni virksomheder, 

bygningsansvarlige og energirådgivere med at 

spare penge og ressourcer på en nem, 

pålideliglig og økonomisk overkommelig måde.  

El eltavlen allerede fyldt? Intet problem! 

 

PowerMoniMain kommer i en industriklasse IP-

66 boks - klar til at installation uden for 

eltavlen og med mange 

installationsmuligheder. 

 

Øjeblikkelig screening? Intet problem! 

 

PowerMoniMain kan bruges som midlertidig 

elmåler og hjælpe dig med at finde og 

identificere problemer i din installation så som 

ubalance eller højt forbrug. Efter kort tid har 

du et sæt detaljerede datapunkter, som for 

eksempel giver dig indsigt i standby-forbrug 

og overforbrug, der lige så godt kunne være 

sparet. 

 

PowerMoniMain har en fantastisk ROI; 

Return On Investment. Den opfylder dit 

behov uanset, om du er elektriker, Facility 

Manager eller energirådgiver. 

 

PowerMoniMain er det helt rigtige værktøj! 

 


