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Voor een slimmer energiebeheer van je bedrijf.

Smappee Pro
De meest performante monitor voor bedrijven
die eenvoudig energie willen besparen.

Alleen maar voordelen:
• Al je vestigingen in één slim energienetwerk.
• Perfect voor submeting van specifieke toestellen en stroomkringen.
• Hernieuwbare energie optimaal gebruiken.
• Eenvoudige app voor de gebruiker,
uitgebreid dashboard voor de energiemanager.
• Makkelijk te installeren, geen downtime.

Niet op de openbare weg gooien. 

• Bespaar aanzienlijk op je energiefactuur.

smappee.com - info@smappee.com
Volg ons ook op:

Smarten up your home

Smarten up your home

Verlaag je kosten over
al je vestigingen heen.
Energie is een aanzienlijke kost voor veel bedrijven. Daarom is Smappee Pro zo’n
interessante investering. Deze slimme energiemonitor geeft je een compleet overzicht van het energieverbruik van je belangrijkste toestellen over al je vestigingen
heen en per vestiging afzonderlijk. Dankzij submeting van specifieke toestellen of
stroomkringen kan je het verbruik permanent bijsturen en sterk besparen op de
kosten. Je elektricien of installateur kan de Smappee Pro in een uurtje installeren,
ook tijdens de kantooruren, want de stroom hoef je niet af te sluiten. Een quick win
die lang blijft renderen voor je bedrijf.

Behoud controle via de
app en het dashboard.
In de Smappee-app krijg je een
helder overzicht van je energieverbruik,
tot op toestelniveau en in realtime.
Daarnaast weet je op elk moment hoeveel
wind- en/of zonne-energie je bedrijf
produceert. Het Smappee Pro dashboard
geeft je een meer gedetailleerd overzicht.
Ideaal voor energiemanagers die inzicht
willen krijgen in hun energiestromen
en die bijsturen om hun energie
efficiënter in te zetten.

Laat geen energie verloren gaan.
Een piek in je eigen energieproductie? Dan kan de Smappee Pro die energie
gebruiken om specifieke toestellen in te schakelen, in een rangorde die je zelf kiest.
Bovendien kan je bepaalde activiteiten automatiseren. Handig én het risico op
menselijke fouten wordt meteen een heel pak kleiner.

Besparen wordt kinderspel.
Smappee Pro detecteert sluimerverbruik en energievreters. Dankzij submeting
meet je ook uiterst accuraat hoeveel bepaalde toestellen of groepen toestellen
verbruiken. Voortaan kan je heel precies al je besparingsmaatregelen meten,
verifiëren en bijsturen waar nodig. Zo bespaar je al snel tot 30% op je energiefactuur.

Je kosten morgen al verlagen?
Contacteer ons vandaag via pro@smappee.com of bel +32 56 38 02 11.

Smappee partner worden?
Verdeler of installateur? Bied je klanten
vandaag al de technologie van de toekomst.
Ontdek het volledige Smappee-gamma en de
voordelen voor partners op smappee.com/partners
of vraag meer info via partner@smappee.com.

Sterk staaltje toptechnologie.
• Innovatieve en gepatenteerde NILM-technologie (toestelherkenning).
• Submeting en data logger in een compacte unit.
• Gratis app en online dashboard voor een gedetailleerd overzicht.
• Open API.
• Compatibel met meerdere energiemanagementsystemen.
• Compatibel met alle PV-omvormers.

Specificaties.
• Afmetingen: 180 x 130 x 35mm
• Gewicht: 300 gram
• Werktemperatuur: -10°C tot 50°C
• Opslagtemperatuur: -20°C - 70°C
• Relatieve vochtigheid: 0-80%, 0°C tot 40°C
• Werkhoogte: 0 tot 2000 meter
• EMC: EN 55022 (klasse B)
• Veiligheid: conform aan UL/IEC/EN
61010-1 Ed3 2010, CAT II
• Inputs: Ph1, Ph2, Ph3, N

• Topologie: 3x230V, 3x400V+N, enkelfasig
• Aux input: 90 - 264 VAC
• Bereik: 50 tot 270 Vrms Ph-N /
87 tot 550 Vrms Ph-Ph
• Frequentie: 45 tot 65 Hz
• Energieverbruik: max. 5W
• Ethernet en wifi 802.11 b/g/n
• 9 ingangen voor stroomklemmen
• Stroomklemmen 50A, 100A, 200A,
400A, 800A en Rogowski coil

