
Ved du hvordan dit elforbrug 
fordeler sig?  
- skab overblik hurtigt og nemt 

R&M-EL har udviklet en ny teknik, der gør det muligt 
at måle det faktiske elforbrug per apparat*. 

På den måde kan besparelserne i virksomheden 
identificeres i en grad, der ikke tidligere er set. 

Samtidig kan en analyse af de opsamlede data 
også registrere andre udfordringer, som f.eks. 
uhensigtsmæssige arbejdsgange og højt standby-
forbrug. 

Fordele
• Hver datalogger kan måle på op til 30 separate må-

lepunkter. Desuden kan flere loggere nemt sættes 
op, hvis behovet er større end 30 målepunkter. 

• Grundet brugen af strømtransformere kan loggeren 
installeres uden at afbryde strømmen og forstyrrer 
derved ikke den normale drift. Dette gør at log-
gerne kan monteres indenfor normal arbejdstid 
og betydeligt hurtigere end andet måleudstyr på 
markedet. 

• Vi opsamler millioner af data fra adskillige målinger 
og dermed kan samme type af apparater bench-
markes mod hinanden. 

• Måleudstyret giver mulighed for live-visning og kan 
dermed påvirke adfærden i virksomheden.

Teknisk
• Den mobile logger måler løbende 

forbruget og kan vise det helt ned til 
hvert 8. sekund.  

• Loggerne kan måle på grupper op 
til 120A. 

• Loggerne er forbundet til internettet 
og sender løbende data til vores 
server. Ved at gå ind på en hjemme-
side kan I selv nemt følge med og se 
forbruget ”Live”. 

• Det er også muligt at importere 
datafilen fra loggeren direkte i Excel 
til en visuel præsentation og videre 
behandling af dataene.

Hvorfor vælge vores løsning?

R&M-ELs mobile datalogger er den perfekte løsning til 
virksomheden, der har behov for et hurtigt og detaljeret 
overblik over elforbruget, uden at skulle installere dyrt og 
permanent udstyr.
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*Afhængig af fordelingen i el-tavlen.
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