Smappee

Energia, napenergia, víz és gáz felügyeleti rendszerek

Termékismertető és árlista
Smappee - ezt igenis próbálja ki otthon...
Ismerje meg a világ legokosabb energia felügyeleti
rendszerét.
A Smappee lakásából vagy házából egy okosabb, energiahatékonyabb otthont varázsol. Valós idejű, pontos és jól értelmezhető energia, víz és gáz fogyasztást varázsol okos telefonjára,
tabletjére vagy asztali számítógépére. Kontrollálhatja otthonát
bárhonnan a világból. Egyszerű beszerelés - csíptesse fel a
szenzort tartalmazó bilincset a főelosztónál található tápkábelre. Azonnal valós képet kap háza áram fogyasztásáról, az ingyenes applikáció segítségével láthatja a „standby” fogyasztást, csúcsterhelést egyaránt. Egy egyszerű érintés a képernyőn, és látja a költségeket, mi több azonnal előrevetíti az egy
havi elektromos költségeit is. Ha ez nem lenne elég, a
Smappee észleli az összes fogyasztóját azok elektronikus aláírása alapján, és valós idejű fogyasztási adatokat kaphat minden egyes készülékéről.
Hasonlóan egyszerű módon kaphat képet víz és gáz fogyasztásról, illetve azok költségeiről. Kimagaslóan nagy víz vagy gáz
fogyás esetén riasztást ad a rendszer, hogy időben megoldhassa az esetleges problémákat.
Napenergia felügyeleti rendszere másodpercenkénti ezer méréssel hihetetlen pontos adatokat szolgáltat napenergia rendszerének hatékonyságáról. Ez a rendszer tartalmazza az alap energia felügyeletet is, így valós idejű fogyasztási adatokkal figyelemmel kísérheti rendszerének állapotát, megfelelő mennyiségű energiát termel-e, vagy éppen a hálózatból használ-e több energiát, mint amit paneljei termelni
képesek. Egyszerű számtan, és pontos képet kap komplett elektromos hálózatának hatékonyságáról. Felszerelése szintén roppant egyszerű, csak itt az érzékelőket a solar invertere elé és mögé kell felhelyezni.
Összegezve egy okos otthont kaphat egy okos telefon áráért. Comfort Plug-jai (táv vezérelhető dugaljak) segítségével okos telefonról táv
vezérelheti az ezen keresztül csatlakoztatott készülékeit bár honnan a világból.
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Felügyeleti rendszerek
Elektromos energia felügyeleti rendszer
A Smappee elektromos energia felügyeleti rendszere valós idejű elektromos
fogyasztást mér akár készülékenként, költséget számol, és táv vezérlést biztosít
fogyasztóihoz. Használatával képet kap otthona energia felhasználásáról, optimalizálhatja és energia takarékossá varázsolhatja fogyasztási szokásait. Ingyenes app, valósidejű megfigyelés és kontroll a világ bármely pontjáról...

Bruttó ára:

79.900,– Ft

Napenergia és energia felügyeleti rendszer 2 in 1
A Smappee solar és elektromos energia felügyeleti rendszere valós idejű elektromos fogyasztást és termelést mér, hatékonyságot és valósidejű költségeket
számol, és táv vezérlést biztosít fogyasztóihoz. Használatával képet kap otthona energia felhasználásáról, napelemei hatékonyságáról, optimalizálhatja és
energia takarékossá varázsolhatja fogyasztási szokásait. Ingyenes app, valósidejű megfigyelés és kontroll a világ bármely pontjáról...

Bruttó ára:

119.900,– Ft

Víz és gáz felügyeleti rendszer
A Smappee víz és gáz felügyeleti rendszere valós idejű fogyasztást mér gáz és
vízhálózatán. Használatával képet kap otthona víz/gáz felhasználásáról, optimalizálhatja és energia takarékossá varázsolhatja fogyasztási szokásait. Ingyenes app, valósidejű megfigyelés és felügyelet a világ bármely pontjáról, szokatlanul magas fogyasztások esetén figyelmeztetés az esetleges szivárgásra, csőtörésre.

Bruttó ára:

40.900,– Ft

Kiegészítők, bővítmények
Comfort Plug - 3–as vezeték nélküli dugalj szett
A Smappee applikációból vagy távvezérlővel kapcsolható, vezeték nélküli dugalj szett. Maximális kapcsolható teljesítmény 2300 watt dugaljanként. Tartalmaz 3 db. dugaljat és 1 db. távvezérlőt.

Bruttó ára:

14.900,– Ft

Comfort Plug - 6–os vezeték nélküli dugalj szett
A Smappee applikációból vagy távvezérlővel kapcsolható, vezeték nélküli dugalj szett. Maximális kapcsolható teljesítmény 2300 watt dugaljanként. Tartalmaz 6 db. dugaljat és 2 db. távvezérlőt.

Bruttó ára:
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Smappee

Energia, napenergia, víz és gáz felügyeleti rendszerek

Kiegészítők, bővítmények
Optikai mérőóra leolvasó a víz/gáz felügyeleti rendszerekhez
Ez az optikai érzékelő kiolvassa és továbbítja mérőórája mérési adatait a Smappee központba. Olyan
mérőórákra való, ahol a kijelző utolsó számjegyét megjelenítő forgó keréken a 6,8,9,vagy 0 számokban
tükröző betétek vannak, vagy olyan mérőkre, ahol kis forgó kerekek is mutatják a fogyasztást.

Bruttó ára:

10.900,– Ft

Mágneses mérőóra leolvasó a víz/gáz felügyeleti rendszerekhez
Ez a mágneses érzékelő kiolvassa és továbbítja mérőórája mérési adatait a Smappee központba. Olyan
mérőórákra való, ahol az optikai szenzor nem alkalmazható. Csatlakoztassa a mérőóra oldalán található aljzatba.

Bruttó ára:

6.900,– Ft

Áramerősség mérő bilincs 50 A, 10 mm
Áramerősség mérő bilincs 50 amperig, 10 mm-es átmérővel, a Smappee Energia és Napenergia felügyeleti rendszerekhez.

Bruttó ára:

7.900,– Ft

Áramerősség mérő bilincs 100 A, 16 mm
Áramerősség mérő bilincs 100 amperig, 16 mm-es átmérővel, a Smappee Energia és Napenergia felügyeleti rendszerekhez.

Bruttó ára:

9.900,– Ft

Áramerősség mérő bilincs 200 A, 24 mm
Áramerősség mérő bilincs 200 amperig, 24 mm-es átmérővel, a Smappee Energia és Napenergia felügyeleti rendszerekhez.

Bruttó ára:
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Kiegészítők, bővítmények
Bővítő áramerősség mérő bilincs szett - 3 bilincs, 3 Y kábel
Ez a bővítő készlet olyan otthonok felügyeletéhez való, ahol több mérőóra is található (pl éjszakai áram,
GEO tarifás óra). Fontos, hogy Smappee készüléke mindkét mérőtől max. 100 cm távolságban legyen!
Tartozéka 3 áramerősség mérő bilincs és 3 Y - kábel (kábel hossz: 150 cm, 50A áramerősségig).

Bruttó ára:

22.900,– Ft

Bővítő Y kábel
Az Y kábel megoldja, hogy 2 mérő bilincset csatlakoztathasson 1 Smappee bemenethez. Ez a kábel csak
az 1 fázisú rendszert monitorozó alap Energia felügyeleti rendszerekhez használható (napenergiáshoz
nem)!!

Bruttó ára:

2.900,– Ft

Bővítő V kábel
Speciális kábel a napenergia és energiafelügyeleti rendszerhez. Ezzel csatlakoztathatja az áram erősség mérő bilincseket a központhoz. Figyelem! Nem összekeverendő a V kábel az Y kábellel!

Bruttó ára:

2.900,– Ft

RJ45 átalakító
Az átalakító segítségével szabványos ethernet kábellel max. 20 méterrel meghosszabbíthatja a árammérő bilincsek kábeleit.

Bruttó ára:

14.900,– Ft

Távvezérlő a vezeték nélküli dugalj szettekhez

Távirányító a Comfort Plug vezeték nélküli dugalj szettekhez.

Bruttó ára:
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4.900,– Ft

