
 
 

 

 

Nieuwe software voor iungo

 

Vanaf maart 2016 is er een geheel 

nieuwe, zeer innovatieve userinterface

te downloaden op de iungo 

energieverbruiksmanager. Deze 

nieuwe software is razendsnel en 

heeft zogenoemde “Active Blox”

Active Blox worden gebruikt om 

diverse functies te koppelen aan een 

plaatje waardoor het menu razendsnel 

reageert.  

 

Helemaal door het menu klikken is geen moeite voor het systeem. Dan te bedenken dat het een 

embedded systeem is en er continu rekening gehouden moet w

en simpel blijft en dat de functionaliteit steeds verder uitgewerkt en ontwikkeld

zijn de innovatieve Active Blox dé

ontwikkelen eenvoudiger is en het zorgt ook 

eenvoudig te bedienen is.  

 

De iungo energieverbruiksmanager is een controller die aan de slimme meter gekoppeld wordt via de 

P1 poort. Aangekoppeld heb je binnen een paar minuten he

stroomverbruik. Dit wordt volled

van de slimme meter. En straks met de SMR 5.0 elke 

omdat die straks elke 5 minuten standen

afhankelijk van de meter.  

De combinatie met zonnepanelen 

wat je zelf aan zonnestroom verbruikt.

wat de zonnepanelen opwekken, één wat 

één lijn die precies aangeeft wat het eigen verbruik is. Z

consumeert van de opbrengst di

relevant zijn weergegeven in een plaatje met een zonnetje en een huisjes. Een overzichtelijk geheel 

wordt door onze klanten gemeld. 

Daarnaast biedt iungo energiecontroller de mogelijkheid

warmtepomp aan te sluiten en eventueel de laadpaal zodat ook inzichteli

bent met het opladen van de elektrische auto

Ook is het nog steeds mogelijk om tussenstekkers aan te sluiten

apparaten uit te lezen. Hierdoor kan de gebruiker automatisch gaan besparen door ze te gebruiken 

als standby-killer met een schema dat via de computer, smartphone of tablet te bedienen is. 

Voor extra informatie kijk op www.iungo.nl
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lox”. De 
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Helemaal door het menu klikken is geen moeite voor het systeem. Dan te bedenken dat het een 

embedded systeem is en er continu rekening gehouden moet worden met het feit 

de functionaliteit steeds verder uitgewerkt en ontwikkeld kan

dé oplossing. Deze nieuwe ontwikkeling zorgt er voor dat 

en het zorgt ook meteen voor een fris en toch simpel uiterlijk dat 

De iungo energieverbruiksmanager is een controller die aan de slimme meter gekoppeld wordt via de 

b je binnen een paar minuten het eerste beeld van je 

volledig realtime weergegeven. Elke 10 seconden krijgt iungo data door 

van de slimme meter. En straks met de SMR 5.0 elke seconde. Dan wordt gas ook interessanter

omdat die straks elke 5 minuten standen doorgeeft, nu komt de gas data elk half uur binnen, 

combinatie met zonnepanelen geeft nu een zeer compleet beeld, met iungo kan je precies zien 

wat je zelf aan zonnestroom verbruikt. Er staan nu drie lijnen in de realtime grafiek. Eén lijn geeft aan 

wat de zonnepanelen opwekken, één wat de slimme meter doorgeeft (afnemen of terugleveren) en 

eft wat het eigen verbruik is. Zo kan je echt heel duidelijk

consumeert van de opbrengst die de panelen leveren. Daarnaast worden natuurlijk alle gegevens die 

relevant zijn weergegeven in een plaatje met een zonnetje en een huisjes. Een overzichtelijk geheel 

wordt door onze klanten gemeld.  

ontroller de mogelijkheid om waterverbruik inzichtelijk te maken, een

warmtepomp aan te sluiten en eventueel de laadpaal zodat ook inzichtelijk is wat je aan kosten kwijt 

het opladen van de elektrische auto.  

is het nog steeds mogelijk om tussenstekkers aan te sluiten en het verbruik van specifieke 

Hierdoor kan de gebruiker automatisch gaan besparen door ze te gebruiken 

killer met een schema dat via de computer, smartphone of tablet te bedienen is. 

www.iungo.nl of neem contact op via info@iungo.nl.  
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