
energiemonitoring
Wat kan inzicht betekenen voor je 
energieverbruik.



Met energiecontroller iungo krijg je grip op alle 
energiestromen in huis. iungo wordt aangesloten 
op de traditionele meter of slimme meter in de 
meterkast en biedt realtime inzicht in je energie- 
en gasverbruik. Via smartphone, tablet en computer 
zie je in één oogopslag wat je verbruikt. En wat het 
kost. Geen ingewikkelde handelingen of lastige 
berekeningen, maar heldere overzichten.

energiecontroller iungo
Wat kost een wasbeurt? Of hoeveel energie 
verbruikt je vriezer? Energie is een belangrijke, maar 
vaak onzichtbare factor in huis of het bedrijf. De 
bijbehorende kosten zijn meestal aanzienlijk. Steeds 
meer consumenten willen verantwoord met de 
energievoorraden omgaan. Goed voor het milieu en 
goed voor de portemonnee. Maar dan moet je wel 
weten hoe je dat kunt doen.

waarom iungo

inzicht in energie- en 
gasverbruik

individuele apparaten 
meten

Via tussenstekkers kun je het energieverbruik van 
individuele apparaten en lampen registreren. Denk 
aan de printer, vriezer, tv-decoder of je koffiezet-
apparaat. Geheel draadloos. Daarnaast kun je ze 
met één simpele klik op afstand aan- of uitzetten. 
Handmatig of automatisch op vooraf ingestelde 
tijdstippen. Zo wordt besparen heel eenvoudig.

 inzicht in energieverbruik
 inzicht in gasverbruik
 zonnepanelen meten
 apparaten bedienen
 automatisch besparen
 onafhankelijk
 abonnementsvrij
 kosten in kaart
 interne data-opslag



Technologische hulpmiddelen maken het mogelijk eenvoudig 
energie te besparen met behoud van comfort. Het mes snijdt 
aan twee kanten: het milieu wordt minder belast en het is 
goed voor de portemonnee.

“Dus voor behoud van onze wereld: minder verspillen, zonder 
dat we op comfort hoeven in te leveren.”

De belangrijkste reden is het terugdringen van het 
energiegebruik. De energiebronnen zijn niet oneindig, de 
energie prijzen stijgen over het algemeen en het aantal 
apparaten in huis dat stroom verbruikt blijft toenemen. Er 
spelen dus milieutechnische en economische aspecten 
mee. Kortom: de noodzaak om efficiënter met de 
energievoorraden om te gaan groeit. 

waarom je energie 
monitoren

Onder monitoren wordt het waarnemen en verzamelen van 
iets, gedurende langere tijd of afstand met een bepaalde 
bedoeling bedoelt. Door te monitoren wordt gezocht naar het 
beste resultaat. 

Op het gebied van energie betekent dit het volgende: 

1. het bekijken van je eigen verbruik 
2. wat gebeurt er in mijn huis waar ik niet bij stil sta 
3. wat kan ik anders doen
4. welke acties zou ik kunnen automatiseren

wat betekent monitoren



Veel mensen weten ongeveer wel wat ze verbruiken, omdat ze elk jaar 
een afrekening ontvangen van de leverancier. Maar bij dat inzicht blijft 
het. Een aantal weken monitoren om te kijken wat er allemaal gebeurd 
in huis geeft inzicht. 

1. het bekijken van je eigen verbruik 

Als je terugkijkt in de verzamelde data zie je wat je verbruik is geweest. 
Doordat het dashboard laat zien wat je realtime verbruikt, ontdek je 
wat er gebeurd als je bijvoorbeeld een lamp aan zet. Zo kun je van 
verschillende apparaten zien wat het verbruik is. 

Wil je het verbruik van een specifiek apparaat weten, dan kun je 
gebruikmaken van een tussenstekker met energiemeter. Stop de 
stekker van het betreffende apparaat in de tussenstekker en plaats deze 
vervolgens in het stopcontact. Op deze manier kun je op het dashboard 
precies aflezen wat het apparaat verbruikt. Zo kun je ontdekken of je 
diepvries of koelkast toe is aan vervanging.

Op het dashboard is ook te zien wat je in de nacht, als alle bewoners 
slapen, nog verbruikt. Deze minimale waarde kan vaak behoorlijk naar 
beneden, omdat we te veel apparaten aan laten staan en niet gebruikte 
stekkers van bijvoorbeeld telefoonopladers in het stopcontact laten 
zitten terwijl er niemand thuis is. Wanneer hier meer op wordt gelet, dan 
zou de minimale waarde van het verbruik naar beneden moeten gaan.

Als je weet waar je op moet letten, kun je het effect daarvan direct 
terugzien in de grafieken.

2. wat gebeurt er in mijn huis 
waar ik niet bij stil sta 



De acties die te automatiseren zijn, moeten wel goed in het leefschema 
van de bewoners passen. Dit betekent dat je geen last moet hebben 
van de acties. Het automatiseren is het makkelijkst te realiseren met 
apparaten die in stand-by staan. Deze kunnen vaak een deel van de dag 
worden uitgeschakeld. 

Voorbeelden van apparaten waarbij een besparing haalbaar is: de tv-
hoek, computers, printers, (buiten)verlichting. Ook vijverpompen kunnen 
worden geautomatiseerd. We laten hier een voorbeeld zien. Wil je meer 
weten, kijk dan op onze website bij Automatisch besparen.

4. welke acties zou ik kunnen 
automatiseren

Als je weet wat je nu doet, dan kun je ook bepalen wat je anders kan 
doen. Door te meten en op zoek te gaan naar verspillende apparaten 
kun je veel besparen. Zorg dat je elke nacht één of twee energiemetende 
tussenstekkers aan apparaten waarvan je niet weet wat ze verbruiken 
koppelt. Check of de resultaten kloppen met wat er als verbruikswattage 
op de apparaten staat aangegeven. Komt dit niet overeen, dan kun je 
overwegen om de apparaten te vervangen.

De meeste huishoudens beschikken over diverse apparaten die ’s nachts 
in standby staan. Vaak zijn het apparaten die ’s nachts en overdag aan- 
of in standby staan te wachten totdat de gebruiker weer thuiskomt. 
Zonde. Deze apparaten zou je om verspilling tegen te gaan gewoon uit 
kunnen zetten. Vaak liggen er ook een aantal (telefoon)laders in huis. Als 
je hiervoor een tijdschema instelt, kun je een deel van het sluipverbruik 
beperken.

3. wat kan ik anders doen



Als we het schema gaat inrichten, moet je bedenken wanneer je normaal 
gesproken de tv aanzet. Dit is vaak rond dezelfde tijd. Je kunt per dag de gewenste 
tijd instellen. Trek daar een uur vanaf, zodat je er geen last van hebt als je iets eerder 
thuis bent. Laat op dat tijdstip de apparaten op stand-by zetten door iungo. Stel de  
tijd in waarop alles uit kan (gemiddelde tijd + 1 uur). 

Rekenvoorbeeld
1 tussenstekker aangesloten aan de tv-hoek (tv, spelcomputer, tv-decoder, stereo-
installatie verbruiken samen in stand-by +/- 23 watt per uur).

Tijdschema
Tv-hoek gaat in stand-by van 17.00 uur tot 02.00 uur

= 9 stand-by uren (binnen deze tijd kunnen de apparaten met de afstandsbediening 
gewoon worden aangezet)

De rest van de tijd staat alles uit, dat komt neer op 15 uur.

= 15 uur per dag alles uit.
15 x 365 dagen x 23 Watt = 126 kWh en € 28,- p/j

Het resultaat: € 28,00 bespaard door alleen een tijdschakelaar in te stellen.

iungo is een apparaat in de meterkast dat zorgt voor inzicht in het 
energie- en gasverbruik van de gebruikers. Het apparaat wordt direct op 
de slimme meter aangesloten of op de puls- en/of draaischijfmeter met 
behulp van sensoren. iungo is een monitor en slaat de gegevens intern op. 
Deze gegevens zijn te bekijken via het eigen netwerk, via internet met je 
PC, een smartphone of tablet. Omdat iungo alle gegevens intern opslaat, 
blijven de gegevens beschikbaar en hoef je zelf niets op te schrijven of bij 
te houden. iungo heeft de mogelijkheid om van ongeveer 10 jaar data te 
verzamelen. Dit wordt opgeslagen op een intern geheugen. iungo maakt 
geen gebruik van de cloud. Niemand kan meekijken en data wordt niet 
extern verzameld. Inzicht + domotica = besparen.

wat doet iungo + intern opslaan

De tussenstekkers worden aangestuurd via de iungo energiecontroller. 
Het vermogen van het aangesloten apparaat wordt met behulp van het 
Z-Wave protocol draadloos aan de energiecontroller gerapporteerd.  

draadloos bedienbare 
tussenstekkers

4. welke acties zou ik kunnen 
automatiseren



 inzicht in energie- en gasverbruik, zonnepanelen
	 	 •	Grafieken	met	realtime	verbruik	en	10	jaar	terugkijken
	 	 •	Grafieken	met	m3	(kubieke	meters),	kWh	en	euro’s	(hoog/laag	tarief)
	 	 •	Grafieken	zonnepanelen,	prestaties	en	teruglevering

 tijdprogramma’s draadloze tussenstekkers te bedienen en te automatiseren 
 (automatische stand-by-killer)

 bediening van Z-Wave en ZigBee systemen

 automatisch gesynchroniseerde tijd en datum (via internet)

 automatisch meenemen van hoog- en laagtarief

 abonnementsvrij

 eenvoudig in gebruik

 makkelijk zelf te installeren (voor het meten van zonnepanelen moet een bruto 
 productiemeter in de meterkast beschikbaar zijn, deze kan geplaatst 
 worden door een installateur)

 snel inzicht 

 uitgebreide ondersteuning

 onafhankelijk van energiemaatschappijen

 ontwikkeld in Nederland

 constante ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden

 eigen verbruik iungo is maximaal 1,5 att

 geen gebruik van Tantalum

 geen batterij, maar super CAP’s

 thermostaat

 wekker

 inbouwdimmer

 weerstation

 CO2-meter

 koppeling met zonneboilers

 koppeling met rookmelders

voordelen

iungo in de toekomst

standaard functies van iungo

iungo is een nieuw product. Juist door de modulaire opbouw is er veel mogelijk als 
het gaat om koppelingen met andere (draadloze) apparaten. Zo zijn de volgende 
apparaten en functies al in ontwikkeling:



iungo
Nikolaus Ottostraat 5a
8013 NG, Zwolle
038 - 380 10 50
info@iungo.nl
www.iungo.nl

contact


