
iungo is een superslimme energiecontroller die je helpt besparen op je 

energierekening. Krijg realtime inzicht in je energie- en gasverbruik. Meet 

en bedien apparaten en lampen op afstand. En ontdek de prestatie van 

zonnepanelen in combinatie met het eigen verbruik. En het mooie is: 

iungo is abonnementsvrij, onafhankelijk van energiemaatschappijen en 

alle gegevens blijven in je eigen huis.

iungo
inzicht en meer



Hallo. Ik ben iungo. De superslimme 

energiecontroller die je helpt besparen op je 

energierekening. Ik geef je inzicht in je energie- 

en gasverbruik. Via computer, smarthone en 

tablet zie je in één oogopslag hoe je ervoor staat 

en heb je de controle over alle apparaten. Ook als 

je niet thuis bent. Zo houd je grip op de zaak en 

weet je precies wat je kunt doen om te besparen. 

maak kennis met iungo

In combinatie met draadloze Z-Wave tussenstekkers 

helpt iungo je zelfs automatisch besparen en weet je 

precies hoeveel energie je apparaten verbruiken. Dankzij 

de ingebouwde tijdschakelfunctie staat een tv met tv-

decoder en een geluidsinstallatie nooit onnodig aan of in 

stand-by. Stel eenmalig de gewenste tijden in en besparen 

gaat vanzelf. Apparaten die ’s nachts op stand-by staan, 

worden dan volledig uitgeschakeld en de volgende ochtend 

weer aangezet. Zo wordt besparen wel heel eenvoudig.

automatisch besparen

”

Met iungo heb je altijd inzicht in je energie- en gasverbruik. Via smartphone, 

tablet en computer zie je in één oogopslag wat je verbruikt en wat het kost. 

Bovendien maakt iungo de prestatie van zonnepanelen in combinatie met 

het eigen verbruik inzichtelijk. Zo weet je direct wat je van de zon krijgt en 

wat je teruglevert. Voorkom verrassingen op de energierekening en start 

direct met besparen. 

inzicht in elektra, gas en zonnepanelen



iungo is een home management systeem dat je gemakkelijk zelf installeert 

in de meterkast. Op www.iungo.nl/installatie staat precies welke stappen 

je moet doorlopen. Om iungo aan te sluiten, heb je alleen een slimme 

of traditionele meter, een internetaansluiting en een stopcontact in de 

meterkast nodig. 

In onze webshop vind je naast diverse eigen iungo-producten ook 

draadloze Z-Wave tussenstekkers, bruto productiemeters en Powerline 

Adapters. Of kies voor één van de bespaarpakketten. Daarmee heb je alles 

in huis om direct te besparen.

eenvoudig te installeren
  

het iungo dashboard
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waarom iungo

 realtime inzicht in gas- 
 en energieverbruik

 zonnepanelen meten
 apparaten bedienen
 automatisch besparen
 onafhankelijk
 abonnementsvrij
 gratis updates
 alle data blijft in jouw huis

meer weten? 
Ga naar www.iungo.nl en ontdek
alles over de voordelen van iungo.


