LOW-BUDGET ENERGIEMONITOR

CO2, energie,- en kosten besparen
Geef uw klanten een slimme tool om de energierekening
omlaag te brengen en daarmee te verduurzamen.

Door inzicht een besparing van
gemiddeld 3% op het stroomverbruik
gemiddeld 4% op het gasverbruik
Bron: ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland)

Voor een huishouden betekent dit per jaar

181,5 kg
CO2-reductie

Goedkoopste en leukste
energiemonitor op de markt!

€70,besparing
prijspeil 2019

Binnen twee minuten is EARN-E online!
Simpel, gebruiksvriendelijk en veilig aansluitproces
Via de app en QR-code op de EARN-E een beveiligde
verbinding opzetten tussen de app en slimme meter.
* video: vimeo.com/358347408

Direct live inzicht in het verbruik
en teruglevering van stroom
Energieslurpers en sluipverbruik aanpakken
Direct inzicht in wat het verbruik van
apparaten en sluipverbruik voor impact op
de energierekening en CO2-uitstoot heeft.

Alle kosten van het
energiehuishouden inzichtelijk
Altijd grip op de energierekening
De energiekosten worden; live, per uur en dag weergegeven
in combinatie met de energieprijzen van het huishouden.

Voor alle huishoudens

Extra voor huishoudens
met zonnepanelen

Inzicht in het stroom verbruik

Inzicht in de teruglevering
aan het stroomnet

live, per uur en dag

Inzicht in het gas verbruik
per uur en dag

Bespaardoelen stellen

live, per uur en dag

Inzicht in het functioneren
van de zonnepanelen

op maat voor ieder huishouden

live

U kunt EARN-E op 3 manieren inzetten
De huidige EARN-E met EARN-E app aanbieden aan uw klanten.
De voordeligste energiemonitor op de markt!
EARN-E met app plus API. Om realtime alle slimme meter data op te halen en verwerken.
De data toepassen in uw eigen applicatie, webportaal of andere verwerking.
De app, EARN-E en verpakking geheel opmaat en in de stijl van uw organisatie.
Alle onderdelen en (nieuwe) functionaliteiten zoals u het wilt voor uw organisatie!
hallo@earn-e.com: We gaan graag met u in gesprek om te zorgen dat u de maximale waarde
voor de minimale prijs uit EARN-E voor uw klanten haalt!

Technische speciﬁcaties

EARN-E verbonden met slimme meter

EARN-E in verpakking

EARN-E is de goedkoopste energiemonitor op de markt en geschikt voor
alle typen slimme energiemeters.
ESMR 5 meters (2017 en nieuwer) *

* EARN-E haalt zijn voeding uit de P1-Poort van de slimme meter.

DSMR 4 meters (2014 t/m 2016) **
DSMR 2 meters (2010 t/m 2013) **
** een stopcontact in de meterkast is nodig
om EARN-E van voldoende stroom te voorzien.
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