Monitor uw
eigen verbruik met
de energiemeter
van SolarEdge

Breng uw energieverbruik in beeld en verlaag uw
elektriciteitsrekening
De energiemeter van SolarEdge geeft 24 uur per dag
volledig inzicht in de elektriciteitsproductie van uw
zonnepanelen en het energieverbruik van uw woning.
De resultaten worden overzichtelijk weergegeven in het
monitoring platform van SolarEdge op uw computer,
tablet of smartphone.

Volledige transparantie
Als u weet hoeveel energie u opwekt met uw
zonnepanelen, in uw huis verbruikt, opneemt
uit het elektriciteitsnet of exporteert, dan kunt u
uw consumptiepatronen begrijpen, uw energieonafhankelijkheid verhogen en uw
elektriciteitsrekening verlagen.

(1)

Thuisaccu en smart energy producten worden afzonderlijk verkocht. Er is geen
thuisaccu nodig voor verbruiksmonitoring of exportbeperking.

Wees voorbereid op de toekomst en ga
slim om met uw energiebeheer in huis
De energiemeter maakt het mogelijk om nu of in de
toekomst extra energiebesparende producten aan uw
systeem toe te voegen. Om het eigen verbruik van
zonne-energie te maximaliseren, kunt u een thuisaccu
voor opslag, een oplader voor uw elektrische auto of
smart energy producten van SolarEdge toevoegen(1).
Dit zijn producten die automatisch overtollige zonneenergie gebruiken voor uw warmwatervoorziening of
andere elektrische apparaten in uw woning.
Bezoek onze website voor meer informatie over de
smart energy producten van SolarEdge:
www.solaredge.com

Krijg realtime inzicht in energieproductie en verbruik van uw woning
Zodra de SolarEdge energiemeter is geïnstalleerd, kunt u productie, verbruik en energie opname uit het
elektriciteitsnet van uw woning via het monitoring platform bekijken. Bovendien kunt u met de energiemeter de
zonne-energie begrenzen die geëxporteerd wordt naar het elektriciteitsnet.
SolarEdge systeem zonder
energiemeter

SolarEdge systeem met
energiemeter

Legenda van de monitoring grafiek
• Geproduceerde zonne-energie
• Eigen verbruik van zonne-energie
• Energie opname uit het elektriciteitsnet

Over SolarEdge
SolarEdge is wereldmarktleider op het
gebied van smart energy technologie. Door
onze eersteklas technische expertise en een
constante focus op innovatie, creëren wij
smart energy oplossingen ‘that power our
lives’ en die onze toekomstige vooruitgang
stimuleren.
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