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Bedankt voor de aanschaf van iungo! Met iungo krijg je inzicht in je 
energie- en gasverbruik en weet je hoe je eenvoudig kunt besparen. 
In deze handleiding staat hoe je iungo en iungo lite aansluit op de 
traditionele meter. iungo lite wordt op dezelfde manier aangesloten als 
de standaard iungo. iungo lite is niet uitgerust met een domoticafunctie 
en is dus alleen geschikt voor monitoring. Overal waar iungo staat kan 
iungo lite gelezen worden, tenzij specifiek anders vermeld. 

Wij raden aan om deze handleiding voor gebruik goed door te nemen. 
Op onze website vind je altijd de meest recente versie.

Hoe je schakelaars kunt aansluiten lees je in de gebruikershandleiding. 
Deze is online te raadplegen op www.iungo.nl/support.

Overige handleidingen
De handleidingen voor overige iungo-producten en pakketten vind je op 
http://www.iungo.nl/support. 

inleiding

Helpdesk
038 - 380 10 50
info@iungo.nl
www.iungo.nl/support

Bezoekadres
Nikolaus Ottostraat 5a
8013 NG, Zwolle

Website
www.iungo.nl

Heb je problemen met iungo of andere vragen?
Neem dan contact met ons op.

Loes
Getypte tekst

Loes
Getypte tekst
Wil je iungo ook op je smartphone of tablet bekijken, download dan app in de Playstore of Appstore onder de naam: iungo. De app is te herkennen aan ons iungo poppetje. 

Loes
Getypte tekst
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Alles wat je nodig hebt voor een succesvolle installatie van iungo:

 iungo 

 iungo sensorbox

 stopcontact in de meterkast

 router/switch (in de meterkast)

 computer of tablet

Staat de router of switch niet in de meterkast? Dan kun je gebruikmaken 
van de Powerline Adapter (pagina 16). Kijk voor meer informatie over de 
Powerline Adapter op www.iungo.nl

Let op: verbreek nooit een zegel in de meterkast. 

iungo

sensorbox

A
B

C
D

netwerkkabel (A)

P1-kabel (D) voedingsadapter (C) stickers

E

antenne (E)

checklist voor de traditionele meter 

 iungo

 netwerkkabel

 P1-kabel

 voedingsadapter

 antenne

 sensorbox

 extra stickers t.b.v.
 de gassensor

 stickers om de sensoren        
 op de juiste plek te   
 plaatsen.

Let op: de antenne is alleen nodig en meegeleverd bij iungo,
niet bij iungo lite.
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iungo aansluiten 

1. Antenne aansluiten
Let op: deze stap geldt alleen voor iungo, niet voor iungo lite. 
Draai het rode dopje van aansluiting E eraf. Draai vervolgens de antenne 
erop. Je kunt de antenne rechtop laten staan of naar links draaien.

A
B

C
D

2. Netwerkkabel aansluiten
Sluit de stekker van de blauwe netwerkkabel aan op de 
netwerkaanlsuiting (LAN) van de router/switch en sluit de andere kant 
van de kabel aan op iungo (aansluiting A).
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A
B

C
D

3. P1-kabel aansluiten 
Sluit de witte P1-kabel aan op de sensorbox en in iungo (aansluiting D). 

B
C

D

A

4. Stroomvoorziening
Pak de zwarte stekker van de adapter. Deze is voor de stroomvoorziening. 
Stop de stekker van de adapter in het stopcontact en sluit hem aan op 
iungo (aansluiting C).
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5. Aansluiting voltooid
iungo: Als de twee onderste lampjes aan gaan is iungo klaar om 
verbinding te maken met de computer. Beide lampjes knipperen een 
beetje.

iungo lite: Het extra bovenste blauwe lampje aan de rechterkant is een 
teken dat iungo lite klaar is om verbinding te maken. Het knopje in het 
midden doet het niet. Deze is voor toekomstige ontwikkelingen. 

iungo iungo lite

B
C

D

A
B

C
D

A
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iungo verbinden met je netwerk

Het dashboard opent zich automatisch. 

Open je browser en ga naar de supportpagina en klik vervolgens op ‘klik 
hier’.

http://atedec.com/iungo
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Boven in het menu staan verschillende plaatjes. Klik op het grijze 
tandwiel om de meter in te stellen. Het menu klapt dan uit en de 
instellingen komen tevoorschijn.

 slimme meter tot 2014, DSMR 2-3 (direct via P1-kabel)

 slimme meter vanaf 2014, DSMR 4 (direct via P1-kabel) 

 traditionele meter (via de iungo-sensorbox)

Kies de analoge meter en stel de juiste meter in. 
Je hebt de keuze uit een puls- of draaischijfmeter.

meter selecteren

De k-waarde staat in de meeste gevallen vermeld op de meter. Staat er niets op de meter of kun 

je de waarde niet vinden, stuur dan een duidelijke foto waarop het merk en type van de meter 

zichtbaar is naar info@iungo.nl. Heb je een verkeerde k-waarde ingevuld dan zie je dat in de grafiek 

terug. Dit kan later zonder problemen worden aangepast.

Ook kun je hier de meter een naam geven. Dit kan handig zijn bij een 
CSV export. Het geven van een naam is niet verplicht.
Stel vervolgens het aantal pulsen/omwentelingen (k-waarde) per kW in. 
De k-waarde op de draaischijfmeter is meestal 375, de k-waarde op de 
pulsmeter is vaak  1.000.
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Voer bij T1 en T2 de huidige meterstanden in. Is er geen dubbeltarief, dan blijft 
T2 op 0.

Bij gasmeterrotaties geef je het aantal omwentelingen van de meter aan per 
m3  gas. Als de meter drie cijfers achter de komma aangeeft, is het aantal 
omwentelingen standaard 100. Bij twee cijfers achter de komma, is het aantal 
omwentelingen 10.

Voer bij ‘Gas startstand (m3)’ de huidige meterstand in. Stel vervolgens het type 
meter in: een puls, led of een draaischijf.

meter instellen

Welke energiemeter heb ik?
Indien je een traditionele meter hebt, kun 
je één van de twee varianten aantreffen in 
je meterkast. De ene meter maakt gebruik 
van een LED-indicatie (links) en de andere 
variant is een draaischijfmeter waarop 
een horizontale draaiende schijf zichtbaar 
is (rechts).

Stel de starttijd van het laagtarief (T1) in. Dit verschilt per regio. Kijk bij 
twijfel op de website van je netwerkbeheerder.

Ga vervolgens verder met het aansluiten van de sensoren. Let op: de 
energietarieven vul je pas in na het aansluiten van de sensoren.
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Alles wat je nodig hebt voor een succesvolle installatie van de sensorbox:

 zorg dat je een stift bij de hand hebt, zodat je straks gemakkelijk
 de juiste plek kunt markeren voor de plaatsing van de sensoren.

  ontvet de plekken waarop je de sensoren plakt 

 het is handig om tijdens het zoeken naar de juiste positie   
 voor de sensor de waterkoker aan te zetten. Er wordt dan meer  
 stroom verbruikt. Het lampje gaat vaker knipperen of de draaischijf  
 gaat sneller draaien.

 bovenstaand geldt ook voor de gasmeter. Om de stip beter 
 zichtbaar te maken, kun je de warme kraan aanzetten.

 gebruik de vierkante stickers om de sensoren op de juiste plaats te  
 plakken

Uitrichtpunt
De sensor bevindt zich niet exact achter het LED-lampje. De exacte plek 
is in de afbeelding hierboven aangegeven d.m.v. een zwart kruis. Houd 
hier bij het positioneren van de sensor rekening mee en richt met het 
uitrichtpunt.

Let op! Verwijder de beschermfolie op de sensoren 
pas wanneer dit wordt aangegeven in het 
stappenplan.

sensoren aansluiten 
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meter met LED-indicatie 

Optie 1. Elektriciteitssensor positioneren met sensorstickers (geel)
Haal voorzichtig de hele sticker van het stickervel. Zorg ervoor dat het 
binnenste gedeelte ook meekomt. (Het binnenste gedeelte moet pas 
verwijderd worden als de exacte plaats voor de sensor is gevonden.)

1. Sticker positioneren
Voor een pulsled meter: Plaats het rondje in het rechthoekje precies op 
het ledje. Plak op deze manier de sticker netjes vast op de meter, zodat 
het kipperende ledje te zien is in het kleine rondje in het middelste 
rechthoek.
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2. Positie controleren
Controleer nu met de sensor op de sticker (binnen de pasvorm) of de led 
van de sensor meeknippert als je de sensor op de pasvorm legt. 

3. De sensor opplakken
Klopt de plek van de sensor? Dan kun je de binnenkant van de sensor 
verwijderen, de sensorstickers verwijderen en de sensor precies in de 
pasvorm plakken. Als het goed is knippert het ledje op de sensor weer. 
Verwijder daarna de rest van de sticker.
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2. Markeren
Als je de juiste positie hebt gevonden, trek je met een viltstift een 
lijn om de sensor zodat je straks precies weet waar je hem op de 
elektriciteitsmeter moet plakken.

Optie 2. Elektriciteitssensor positioneren met behulp van een viltstift

1. Positioneren
Pak de gele sensor en beweeg de sensor heel langzaam over het 
knipperende LED-lampje van je elektriciteitsmeter. Wanneer de sensor 
op de juiste plek zit, knippert het rode lampje mee met de sensor.
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4. Aansluiting voltooid
Als het rode lampje van de sensor blijft knipperen, is de sensor correct 
geplaatst.

3. Opplakken
Verwijder de beschermfolie en houd de sensor op de gemarkeerde plek 
net voor de meter. Controleer of je dan de correcte plek weer te pakken 
hebt. Plak vervolgens de sensor op de juiste plek. Let op: na het plakken 
van de sensor blijft het controlelampje knipperen met het (niet langer 
zichtbare) LED-lampje op je elektriciteitsmeter. Als het controlelampje 
niet meer knippert, zit de sensor niet op de juiste plaats. Herhaal in dit 
geval stap 1 en 2.
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draaischijfmeter 

Optie 1. Elektriciteitssensor positioneren met sensorstickers (geel)

1. Sticker positioneren
Bij een draaischijfmeter gebruik je dezelfde gele sticker. Plak de sticker 
zo dat de horizontale lijn precies op de draaischijf ligt. Als je goed kijkt 
zie je de draaischijf met het zwarte vlakje door het rechthoekje lopen. 
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2. Positie controleren
Controleer met de sensor of de gekozen positie juist is door de sensor op 
de pasvorm te plaatsen. Als de sensor uitgaat op het moment dat het 
zwarte balkje langskomt, is de sensor goed geplaatst. Haal het binnenste 
gedeelte uit de sticker en plak de sensor binnen de pasvorm. 

3. De sensor opplakken
Nadat de sensor is opgeplakt kan het buitenste gele gedeelte verwijderd 
worden.
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2. Markeren
Trek met een viltstift of potlood een lijn om de sensor, zodat je straks 
precies weet waar je hem moet plaatsen. Tip: teken ook een lijntje langs 
het uitstekende kabeltje voor de exacte positie. 

Optie 2. Elektriciteitssensor positioneren met behulp van een viltstift

1. Positioneren
Beweeg met de sensor over het zwarte 
vlakje van de draaischijfmeter. Deze 
bevindt zich in de meeste gevallen in 
het midden van de meter. Om de juiste 
positie te vinden, dien je de sensor iets 
hoger te houden dan de draaischijf, ter 
hoogte van de voorplaat. 

Wanneer de sensor op de voorplaat 
reageert, gaat het LED-lampje 
branden. Beweeg de sensor vervolgens 
langzaam naar beneden. Het lampje 
gaat uit als de sensor tussen de 
voorplaat en de draaischijf zit. 

Als het lampje weer aangaat, zit je op de draaischijf. Als het zwarte vlakje langs de sensor 
komt, zal het rode LED-lampje uitgaan en weer oplichten zodra het vlakje voorbij is. Dat is de 
juiste plek.
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4. Aansluiting voltooid
De sensor is correct geplaatst als het rode lampje van de sensor uitgaat 
wanneer het zwarte vlakje langskomt.

3. Opplakken
Als je duidelijk hebt aangegeven waar de sensor opgeplakt moet 
worden, kun je de folie verwijderen en de sensor op de meter plakken. 
houd de sensor nog even op de gemarkeerde plek om te controleren of 
je de correcte plek weer te pakken hebt.
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1. Sticker positioneren
Haal voorzichtig de hele sticker van het stickervel en plak de sticker met 
het rechthoekje op het laatste cijfer van de meter (helemaal rechts). In 
de meeste gevallen vind je een zilverkleurige stip op de 6 of de 0.

gassensor plaatsen 



20

2. Positie controleren
Controleer of de sticker op de juiste plek zit door de sensor binnen de 
pasvorm te houden. Als de zilveren stip langskomt, gaat het ledje van de 
sensor even aan. 

3. De sensor opplakken
Haal het binnenste gedeelte uit de sticker en plak de sensor binnen 
de pasvorm. Verwijder het rode gedeelte van de sticker en controleer 
nog even of de led van de sensor wel af en toe aangaat. Zet hiervoor 
bijvoorbeeld even de warme kraan aan (gasverbruik).
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1. stickers plakken
Sommige gasmeters hebben een uitstekende rand net boven de 
gasmeterstand. Hierdoor lijkt het alsof je de sensor er niet goed op 
kunt plakken. Met behulp van de meegeleverde stickers kun je de 
sensor netjes laten passen. Je kunt de vorm van de rand bijsnijden, 
zodat de sensor precies past.

gasmeters met een hoge rand 

tips: sensor positioneren 

Tip 1: Teken met een stift op waterbasis een groot kruis over het midden 
van het laatste cijfer met de zilverkleurige stip. Deze lijnen geven wat 
meer richting om de juiste plaats te vinden. Zo kun je denkbeeldig 
beide kruizen op elkaar leggen. Let op: Zorg dat het midden waar de 
zilveren stip zit wel schoon blijft. 

Tip 2: Soms is het handig om de gassensor een kwartslag te draaien, 
met het snoer aan de rechter zijkant. 
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iungo verbinden met je netwerk (2)

Nu je de sensoren hebt opgeplakt, kun je de energietarieven invullen bij 
‘Instellingen’. Vul de tarieven in inclusief energiebelasting. Raadpleeg de 
gebruikershandleiding voor meer informatie over het beheren van je dashboard. 
Mocht je de meterinstellingen nog willen wijzigen, dan kun je via deze pagina naar 
de meterinstellingen. Klik hiervoor op de moersleutel en maak opnieuw een keuze.

Mocht de switch of de router zich niet in de meterkast bevinden, dan kan 
er gebruik worden gemaakt van een Powerline Adapter.  Sluit eerst de 
Powerline Adapter aan, zodat er een netwerkverbinding is. Volg hiervoor 
de instructies van de Powerline Adapter en ga dan verder met het 
aansluiten van iungo.

In het kort: 

 Plaats één Powerline Adapter in het stopcontact
 in de meterkast

 Plaats de andere Powerline Adapter in het stopcontact
 in de buurt van de router 

 Verbind de Powerline Adapter met de router/switch

 Verbind (in de meterkast) iungo met de Powerline Adapter
 aan de ethernetkabel 

powerline adapter




