zonnepanelen
Ontdek met iungo de prestatie van
zonnepanelen in combinatie met het
eigen energieverbruik.

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.

inzicht in energie- en
gasverbruik
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 energieen 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.

individuele apparaten
meten
Via tussenstekkers kun je het energieverbruik van
individuele apparaten en lampen registreren. Denk
aan de printer, vriezer, tv-decoder of je koffiezetapparaat. 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.

waarom iungo
inzicht in energieverbruik
inzicht in gasverbruik
zonnepanelen meten
apparaten bedienen
automatisch besparen
onafhankelijk
abonnementsvrij
kosten in kaart

iungo & zonnepanelen
Elektriciteit is niet alleen afkomstig van
energieleveranciers. Ook zonnepanelen kunnen
geheel of gedeeltelijk in de energiebehoefte voorzien.
Maar hoeveel energie leveren de zonnepanelen
daadwerkelijk op? Presteren ze naar behoren?
iungo geeft het antwoord.

zon en elektriciteit
meten
In de meeste gevallen geeft de omvormer (inverter) inzicht
in de opbrengst van de zonne-installatie. Energiecontroller
iungo gaat daarin een stapje verder en presenteert
alle energiestromen in de woning of het bedrijfspand.
Bovendien toont iungo de productie van het zonnesysteem
in combinatie met de hoeveelheid energie van en naar
de energieleverancier. Daardoor geeft iungo inzicht in de
werkelijk verbruikte elektriciteit en teruggeleverde elektriciteit.
Voor extra inzicht rekent iungo ook de bijbehorende kosten en
opbrengsten uit. Handig!

actueel
iungo verwerkt alle informatie tot een duidelijke,
voortschrijdende grafiek die de actuele situatie en recente
historie weergeeft. Een verandering in het verbruik of de
productie is dus onmiddellijk zichtbaar. Het effect van
een wolk voor de zon of de inschakeling van een apparaat
is daarom goed te volgen via het dashboard. De recente
historie is voor verschillende periodes te zien, zodat gegevens
eenvoudig te vergelijken zijn.

meten, registreren, presenteren
Wanneer een woning of bedrijfspand is voorzien van zonnepanelen,
ontstaat er een extra energieleverancier. Ook die gegevens laat iungo
zien. De energie die wordt afgenomen van of teruggeleverd aan de
traditionele energieleverancier loopt via een (slimme) kWh-meter. Door
een tussenmeter (brutoproductiemeter) in de solar-installatie te plaatsen,
is het ook mogelijk om de door de zon geleverde energie te meten en uit
te lezen.
Hoe werkt het? iungo leest beide meters uit en slaat de gegevens op in
het eigen geheugen. Vanaf je computer, tablet of smartphone zijn deze
verbruiksgegevens vervolgens te raadplegen. Duidelijke grafieken tonen
in één oogopslag de geleverde energie van zowel de energieleverancier
als de eigen zonnepanelen. Natuurlijk maakt iungo ook de teruglevering
inzichtelijk. Zowel historisch als actueel.
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geschiedenis
Alle geregistreerde informatie wordt opgeslagen in het eigen geheugen
van iungo. iungo beschikt over een opslagcapaciteit om tien jaar
ononderbroken te registreren. Hoe langer iungo in gebruik is, hoe
meer data er wordt opgeslagen. Zo kun je de gegevens van jaren terug
bekijken en mogelijke trends ontdekken. De opgeslagen informatie
wordt dus steeds waardevoller.
Met slechts één klik toont iungo het verloop van een specifieke dag, week
of maand. Daarnaast is het mogelijk om een jaaroverzicht te bekijken.
Via het intuïtief te beheren dashboard kun je voor specifieke periodes
kiezen. Elk historisch overzicht bevat een grafiek met de gegevens en een
samenvatting met het verbruik, maxima, minima en kosten. Dankzij deze
functionaliteit kun je verschillende periodes met elkaar vergelijken.

eenvoudige installatie
iungo is een apparaatje dat eenvoudig in de
meterkast wordt geïnstalleerd en vervolgens
wordt verbonden met de internetrouter en
de slimme meter. Om de productie van de
zonnepanelen te kunnen registreren, dient er
een brutoproductiemeter te worden geplaatst
tussen de huisinstallatie en de solar-groep.
iungo leest zowel de slimme meter van de
netwerkbeheerder als de brutoproductiemeter
uit. De brutoproductiemeter wordt geplaatst in
de groepenkast en gekoppeld aan de automaat
van de zonne-installatie. Deze eenvoudige ingreep
wordt door een installateur uitgevoerd en kan goed
worden gecombineerd met de installatie van de
zonnepanelen.
iungo wordt vervolgens via een zogenaamde break-out box met de
brutoproductiemeter verbonden. Op de break-out box kunnen indien
gewenst twee tussenmeters worden aangesloten. Dit kan interessant zijn
voor een uitgebreide installatie met twee omvormers. iungo maakt dan de
opbrengst van beide aangesloten brutoproductiemeters inzichtelijk. Het
installeren van iungo zelf is niet complex en kan veilig en probleemloos
worden uitgevoerd door de eindgebruiker.

brutoproductiemeter

slimme meter

privacy

verbindingen

Energiecontroller iungo verzamelt
meetgegevens die inzicht geven in
verbruik en opwekking. Uit die gegevens
is veel interessante informatie te halen.
Veel externe partijen hebben daarom
belang bij deze informatie, vaak vanwege
commerciële belangen. iungo hecht
veel waarde aan privacy en vindt dat
de bezitter van iungo zelf moet kunnen
bepalen wie inzage heeft in de gegevens.
Alle gegevens worden daarom op iungo
zelf opgeslagen en niet verstuurd via het
internet. Vanuit die visie is er ook geen
samenwerking met energieleveranciers of
andere belanghebbenden. iungo is alleen
vanuit het eigen netwerk te benaderen
en de gegevens zijn dus alleen voor de
eindgebruiker te raadplegen. Let op: iungo
heeft wel een internetverbinding nodig
om de interne klok te synchroniseren en
om updates te kunnen installeren.

Het is mogelijk om iungo op afstand te
bedienen en uit te lezen. Deze functie
is standaard uitgeschakeld, maar het
is mogelijk om de functie ‘beheer op
afstand’ handmatig aan te zetten.
Dit vanwege de reden dat de eigenaar
altijd de regie houdt. Daarnaast biedt
iungo optioneel de mogelijkheid om de
opbrengst van zonnepanelen naar een
andere partij te zenden. Op die manier
kan bijvoorbeeld ook een leverancier
de prestaties van de geleverde panelen
bekijken.
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