Slimme energieverbruiksmanager IUNGO
geeft realtime inzicht in je stroomverbruik

Actie:
promotie IUNGO lite

Al dat thuiswerken door de
coronamaatregelen leidt ook tot
meer energieverbruik. Met een
energieverbruiksmanager van het
Zwolse bedrijf IUNGO heb je realtime inzicht in je stroomverbruik,
zodat je zelf keuzes kunt maken
om energieverspilling tegen te
gaan, zonder in te leveren op je
wooncomfort. En het mooie is, de
gegevens zijn tot wel 10 jaar op te
slaan, zodat je ook kunt terugkijken.
Inzicht in verbruik
“Je kunt er met behulp van tussenstekkers
ook individuele apparaten mee monitoren,
maar je krijgt er vooral inzicht mee in je
structurele energieverbruik,” zegt Loes
de Waart, die het apparaat ruim vijf jaar
geleden samen met haar partner Rodney
Antonisse ontwikkelde en in de markt zette.
“Op basis daarvan kun je dan weloverwogen
keuzes maken om het verbruik terug te
dringen. Gedragsverandering begint met
inzicht.”
De installatie is zeer simpel, een kabel in
de p1-poort van de slimme meter, een
netwerkkabel naar de router en een voeding.
Daarna kun je via je eigen netwerk met je
smartphone, tablet of computer direct op
IUNGO kijken wat je verbruik is. Data blijft
allemaal op het kastje staan, dus gaat je huis
niet uit.
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Maximaal rendement
Vanuit Zwolle ontwikkelden Antonisse en
De Waart het apparaat. “ Iungo is Latijn
voor ‘ik verbind’ en we willen zoveel
mogelijk systemen met elkaar koppelen
zodat deze verzameling van data informatie
oplevert waarmee je je energieverbruik kunt
terugdringen.”
De IUNGO verbruiksmanager kan
met behulp van bruto productiemeters
gekoppeld worden aan de zonnepanelen,
warmtepomplaadpaal, maar ook aan
waterverbruik. Door inzicht in verschillende
installaties kunnen ze efficiënter
werken zonder verlies aan comfort en
gebruiksgemak. Hij komt ook van pas
wanneer je je huis wilt verduurzamen.
“Warmtepompen zijn soms niet goed
ingeregeld; met de informatie van de
IUNGO kan de installateur dat verbeteren.
Zo haal je het maximale rendement uit
duurzame investeringen.
Zodra je met verduurzaming bezig
gaat, is het belangrijk om te weten hoe
de installaties functioneren. Dit is ook
belangrijk bij de verduurzaming van nul-opde-meterwoningen. Ook hiervoor verzorgen
wij de monitoring, zodat de bouwer kan
aantonen dat zijn concept de normen haalt
die vooraf gesteld zijn.”
Minder energie verspillen
Door de groeiende aandacht voor
duurzaamheid en het thuiswerken als gevolg

Voor Zwolle Zuid hebben we een winteractie
van 15% KORTING op een IUNGO lite. Zo
kan je nog voor 1 januari de IUNGO koppelen
met de slimme meter en kun je starten met
monitoren en besparen. Gebruik de code
ZWZuid15 in onze webshop.
De actie loopt tot 15 januari 2021.

van de coronacrisis is de belangstelling
toegenomen. Loes de Waart: “We mikken
vooral op mensen die vanuit zichzelf al de
motivatie hebben tot verduurzaming.”
De initiatiefnemers laten het apparaat
bewust volledig in Nederland produceren.
“Zo breng je zelf in de praktijk waar je voor
staat, ook zonder het gebruik van omstreden
metalen. En uiteraard is het apparaat zelf
ook zeer energiezuinig.”
Toch is het geen doel op zich van de
initiatiefnemers om zo energiezuinig
mogelijk te leven. “We willen minder
verspillen,” zegt Loes, “maar wel met
behoud van comfort. Je kunt met IUNGO
helemaal zelf – en op afstand – bepalen
welke apparaten je wanneer aan wilt zetten.
Veel klanten vinden met name het inzicht in
hun energieverbruik waardevol. Ze kunnen
besluiten nemen op basis van feitelijke
gegevens en harde cijfers.”
De IUNGO is te bestellen in de webshop.
Meer informatie:
IUNGO
Paxtonstraat 5F, Zwolle
Tel. 038 - 380 10 50
www.iungo.nl
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