Inzicht & Opwek

Inzicht in je energie
opwek en verbruik.
Kan makkelijk.

Wat kan ik met
Inzicht & Opwek?

Het meeste uit je
zonnepanelen halen en
tot 10% besparen

Even checken of je zonnepanelen het goed doen op het strand
of als je werkt? Of live zien of je meer opwekt dan je verbruikt?
Met Inzicht & Opwek heb je realtime inzicht je in de opbrengst
van jouw zonnepanelen.
Handig want dan kun je meteen in de gaten houden of je
zonnepanelen wel optimaal presteren. Door de unieke
combinatie met verbruiksgegevens kun je ook zien of je meer
opwekt dan je verbruikt. Op dag-, week-, maand- en jaarniveau.
Bovendien ga je hierdoor automatisch bewuster om met energie.
Ervaring leert dat je met de Qbox 5-10% op je energierekening
bespaart. Dat kan al gauw oplopen tot €150 per jaar voor een
gemiddeld huishouden.

Met de Qbox heb je altijd
en overal inzicht in je energieverbruik en opwek.

Wat kan ik zien?

Opwek en verbruik in
één oogopslag.

In één oogopslag zie je met deze energiemonitor hoeveel stroom
je zelf opwekt en hoeveel je verbruikt. Op ieder moment van de
dag. Via je pc, tablet of smartphone.
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Direct zien hoeveel
zonnepanelen
terugleveren.
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Wat is het
voordeel?

Voorkom onnodig
rendementsverlies.

Als je de prestaties van je zonnepanelen monitort, zie of de
opbrengst vermindert. Handig, want dan zie je meteen wanneer
het tijd is voor een wasbeurt. Zo blijft het risico op onnodig
rendementsverlies beperkt en de terugverdientijd zo kort mogelijk.

Live opwek van je
zonnepanelen

‘

Quote enthousiast gebruiker: Robert Heerekop
“Ik vind het geweldig om te zien wat mijn zonnepanelen
opwekken. Ik kan nu zien dat we op 25 juni een zon-opwekrecord van 2910 Watt hebben behaald! En ik zie direct op mijn
smartphone wanneer ik meer elektriciteit opwek dan verbruik”

PS. Op korte termijn (najaar 2013) lanceert Qurrent prestatiemonitoring:
wij bewaken de werking van je zonnesysteem voor optimaal rendement.
Je ontvangt bericht als het systeem beneden verwachting functioneert.

‘

Hoe werkt het?

Wat kost het?

Prijzen inclusief Qbox

Aantal panelen
Tot 13
Tot 25
Tot 72

Pakket
Monitoring zonne-energie - 32A
Monitoring zonne-energie - 65A
Monitoring zonne-energie - 3x65A

Prijs mono
€ 165,€ 205,€ 345,-

Prijs duo*
€ 200,€ 240,€ 380,-

* Qbox mini duo: deze heb je nodig als je geen internetaansluiting in de meterkast hebt.

De Qbox en de productiemeter installeer je in de meterkast.
We adviseren je de installatie door een erkend installateur te laten doen
omdat voor aanpassingen in de meterkast speciale regels gelden.
Wel zo veilig.

Fijn!
Geen maandelijkse
kosten.
Productiemeter

Qbox mini

Realtime inzicht via pc, tablet of gratis app

Tip
Laat Inzicht & Opwek gelijk met de zonnepanelen installeren. Dat scheelt extra kosten!

5

zonnige voordelen
> Inzicht in opbrengst en verbruik
> Voorkom rendementsverlies
> Geen maandelijkse kosten
> Bespaar tot 10% op je energierekening
> Gratis App voor Android en iPhone

Meer over Qurrent
Qurrent wil mensen helpen tot 50% minder energie af te
nemen bij hun energieleverancier. Door energie te besparen
en zelf op te wekken, op een duurzame manier. Met behoud
van comfort.
Want zeg nou zelf: het milieu en je portemonnee sparen,
wie wil dat nou niet?

Klantenservice
088 777 1200

Willem Fenengastraat 23
1096 BL Amsterdam

Qurrent.nl
Facebook.com/Qurrent

