Ontdek Smappee, ‘s werelds slimste energiemonitor
Smappee tovert je huis om tot een slimme, energiezuinigere woning. Hij bezorgt je realtimegegevens over
je elektriciteitsverbruik en het bijhorende kostenplaatje. Bovendien kan je er van op afstand apparaten
mee bedienen. Met Smappee heb je je huis in het oog en in de hand, waar je ook bent.

Het begint met een eenvoudige installatie
Verbind Smappee via een ‘clip-on’-sensor met je zekeringkast en … Hij doet
de rest!

Je huis in actie
Smappee bezorgt je een realtime overzicht van het elektriciteit verbruik in je
woning. Via onze gratis app weet je in één oogopslag wat je totale verbruik is
en hoeveel daarvan sluimerverbruik is. Met een simpele tik krijg je te zien wat
dit je kost, in real time. Wil je nóg verder gaan? Tik dan nog eens op het scherm
en je krijgt de kosten van de laatste 30 dagen.

Smappee gaat op zoek naar je belangrijkste toestellen
Wist je dat apparaten een unieke elektronische handtekening hebben?
Smappee maakt daar handig gebruik van om de belangrijkste elektrische toestellen in je woning te detecteren. Ook deze realtimegegevens en bijhorende
kosten krijg je via de gratis app te zien op je tablet of smartphone. Kortom: met
Smappee wordt besparen eenvoudig, want je weet voortaan precies waar je
energiekosten zitten.

Een slimmere woning
Je krijgt een Smart Home voor de prijs van een smartphone. Met de Comfort
Plugs™ kun je apparaten in huis van op afstand bedienen met één enkele tik. De
triggers in de app zorgen er bovendien voor dat je toestellen met elkaar kunnen communiceren. Via IFTTT kun je zelfs een verbinding tot stand brengen
tussen je Smappee en andere toestellen in het internet der dingen. Zo kunnen
je toestellen al worden ingeschakeld nog voor je thuis bent. Makkelijk, toch?

Leer & bespaar
Met Smappee leer je je woning elke dag een beetje beter kennen. Doordat je precies kan zien waar je
verbruik zit, kan je gaan besparen. Eerst ga je aan de slag om je sluimerverbruik te verminderen. Dan
ontdek je de energievreters en pak je ze aan. Vervolgens leer je stap voor stap hoe je energiezuiniger
kunt wonen. Je merkt misschien niet eens het verschil in je levensstijl, maar je zal het wel merken aan je
energiefactuur. Je kunt immers tot 30% besparen!

Smappee, de slimste energiemonitor, ook met solar.
De Smappee met solar kan alles wat de slimme energiemonitor kan, en méér! Hij toont je net zo goed
hoeveel elektriciteit je verbruikt, in realtime én met het bijhorende kostenplaatje. Hij bepaalt ook je
sluimerverbruik. Daarenboven geeft hij op elk moment de opbrengst van je zonnepanelen weer. Via de
gratis app zie je hoeveel kWh je produceert en hoeveel je daarmee uitspaart. Met een simpele tik weet je
wat dit per dag, per maand of per jaar voor je portemonnee betekent. Geweldig toch?

Meest gestelde vragen over Smappee
1. Waaruit bestaat de Smappee energiemonitor?

Als je een Smappee energiemonitor koopt, krijg je een doos met daarin:
• 1 Smappee-monitor
• 3 stroomklemmen
• 1 netsnoer 230V
• 1 Comfort PlugTM waar je toestellen van op afstand mee kan bedienen (draadloos 433 MHz)

2. Wat heb ik nodig om Smappee te kunnen gebruiken?
Voor de Smappee-monitor heb je een internetaansluiting met wifi en een stopcontact nodig. De Smappee-app kan je gratis downloaden op je smartphone of tablet (Apple iOS 7.1+, Android 4.0+). De web
versie kan je bekijken via de knop “My Smappee” in de navigatie bovenaan deze site.

3. Hoe wordt Smappee aangesloten op mijn elektrische installatie?
Smappee meet de stroom via één of meerdere stroomklemmen, die met je Smappee worden meegeleverd. De klem wordt over de geïsoleerde kabel geplaatst. Smappee maakt dus geen rechtstreeks contact
met de elektriciteit. Ook al installeren veel klanten hun Smappee zelf, raden wij aan de installatie door een
elektricien te laten uitvoeren.

4. Ik wil mijn Smappee liever niet zelf installeren. Wat moet ik doen?
Contacteer in dit geval je vertrouwde elektricien. Smappee is zó eenvoudig te installeren dat dit klusje
meestal in minder dan een kwartier geklaard is.

5. Kan ik Smappee gebruiken in mijn appartement als de meter in de kelder staat?
Dat is geen enkel probleem. Smappee wordt geïnstalleerd bij de zekeringkast in je appartement.

6. Detecteert Smappee alle toestellen bij mij thuis?
Niet helemaal. Smappee heeft een ‘clip-on’-sensor die geïnstalleerd wordt op de hoofdkabel van je woning
en detecteert wanneer toestellen in- en uitgeschakeld worden. Deze sensor is als het ware het ‘oor’ van je
Smappee. Stel je nu even voor dat je naar een orkest aan het luisteren bent. De stillere geluiden zijn soms
moeilijk te horen, niet? Hetzelfde geldt voor Smappee, die kleinere toestellen wel eens over het hoofd kan
zien. Smappee is speciaal ontwikkeld om je te helpen je energieverbruik te verlagen, wat ook nog eens
goed is voor je portemonnee. De nadruk ligt dan ook op toestellen die een aanzienlijk energieverbruik
hebben en/of vaak gebruikt worden. Toestellen die weinig stroom verbruiken -zoals ledlampen- of een
variabel energieverbruik hebben -zoals dimmers en computers- worden wel eens over het hoofd gezien.
We doen echter ons best om dit aspect van Smappee te verbeteren en blijven jouw Smappee updaten om
te garanderen dat je altijd kunt genieten van de nieuwste hightechversie. Lees hier hoe dit werkt.

7. Hoe helpt Smappee me energie te besparen?
Smappee biedt je inzicht in je energieverbruik en helpt je om (verborgen) energievreters te ontdekken.
Hierdoor kan je gericht stappen ondernemen en energiezuiniger gaan leven. Je kan bijvoorbeeld een
oude koelkast vervangen door een zuiniger model of het sluimerverbruik thuis aan banden leggen. Diverse studies hebben uitgewezen dat real time inzicht in energieverbruik kan leiden tot een besparing van
12%. Door gericht acties te ondernemen en energievreters aan te pakken kan je zelfs tot 30% besparen op
je energiefactuur.

8.Wat is de terugverdientijd?
Als je gericht maatregelen treft, kan je tot 30% besparen op je elektriciteitsfactuur. Voor een gemiddeld
gezin komt dit neer op ongeveer € 200 per jaar, wat dus betekent dat je je Smappee in één jaar tijd terugverdient.

9. Zijn er abonnementskosten verbonden aan Smappee?
Nee, je betaalt geen abonnementskosten. De enige kost is de éénmalige aankoop van het toestel. De app
en alle volgende updates zijn gratis.

10. Waaruit bestaat de Smappee solar energiemonitor?
Als je een Smappee solar energiemonitor koopt, krijg je een doos met daarin :
• 1 Smappee-monitor
• 6 stroomklemmen
• 3 V-kabels
• 1 netsnoer 230V
• 1 Comfort PlugTM voor het bedienen van toestellen vanop afstand (draadloos 433 MHz)

11. Wat is het verschil tussen de solar energiemonitor en de energiemonitor?
Beide Smappee monitors geven je een realtimeoverzicht van je elektriciteitsverbruik en detecteren je sluimerverbruik. Het verschil zit hem hierin dat de Smappee solar energiemonitor ook de opbrengst van je
zonnepanelen meet. Bovendien geeft hij correct je huishoudelijk verbruik weer door een onderscheid te
maken tussen de stroom die je van het net tapt en de stroom die je zelf opwekt met je PV-installatie. Om
de juistheid van de gegevens te kunnen garanderen, is het erg belangrijk dat je voor de Smappee solar
energiemonitor kiest als je zonnepanelen hebt.

12. Wat onderscheidt Smappee van andere energiemonitoren (en van slimme meters)?
Je hebt slimme meters, je hebt energiemonitoren, en dan heb je Smappee. In tegenstelling tot de eerste
twee categorieën, is jouw Smappee leveranciersonfhankelijk. Bij welke energieleverancier je ook zit, en
of je al dan niet van energieleverancier wil veranderen, staat helemaal los van de data die jouw Smappee
verzamelt. Geen greintje opportunisme dus. Smappee is een neutrale monitor die jouw privacy hoog in
het vaandel draagt. Bovendien is onze slimme energiemonitor slechts een éénmalige aankoop en komen
hier geen abonnementskosten bij kijken. Daarbovenop kan Smappee tot op toestelniveau gaan kijken en
je zo een gedetailleerd inzicht bieden; iets wat je bij andere monitoren niet zo snel zal vinden.

