
De Energiedisplay 
 

• De energiedisplay bestaat uit twee losse onderdelen. 
Allereerst is er een uitleesapparaat die in de P1-poort 
van de slimme meter wordt geklikt en een draadloos 
signaal naar de display zendt. Dit uitleesapparaat blijft 
in de meterkast en heeft een unieke koppeling met de 
display, zodat het signaal niet door andere apparaten 
is op te vangen. Het uitleesapparaat heeft geen 
voeding nodig (geen stopcontact), de stroom komt uit 
de slimme meter zelf.  

• Daarnaast is er een zwarte display van 11x8 cm op 
houder, een handzaam formaat zodat deze eenvoudig 
neer te zetten is op bijvoorbeeld een tafel. De 
maximale afstand tussen de meterkast en de display is 
30 meter. De display kan worden opgeladen met 
stroom uit een stopcontact, maar kan ook voorzien 
worden van batterijen.  

• De display is voorzien van een lichtgevende home-knop die verandert met de hoogte van het 
elektriciteitsverbruik. Deze komt overeen met wat de wijzer op het dashboard aangeeft. Zo kan men 
eenvoudig zien wat er qua energieverbruik in huis gebeurt. Daarnaast is een gasvlam te zien die het 
gasverbruik van het moment laat zien. Het verbruik is op 
het scherm voor elektriciteit en gas in EURO’s of in kWh 
of m3 te zien. Het startscherm geeft het huidige actuele 
verbruik weer (hoe moderner de slimme meter, hoe 
hoger de frequentie: 1 of 10 seconde voor elektriciteit 
en 5 minuten of 1 uur voor gas bij DSMR 5.x resp. DSMR 
4.2)  

• Indien zonnepanelen aanwezig zijn, laat de display ook 
de actuele teruglevering te zien. Dit komt precies 
overeen met de meterstanden van de slimme meter, 
dat wil zeggen de netto teruglevering (opgewekte 
energie minus eigen gebruik).  

• Je kunt je maandbudget instellen voor gas en 
elektriciteit. Dit kun je bijvoorbeeld baseren op je 
maandelijkse voorschotnota of een iets lager bedrag als 
je wilt werken met een bespaardoel. De display kan per 
periode weergeven of je binnen je budget blijft of 
daarbuiten komt. De display rekent het budget om naar 
de gewenste periode (dag, week, maand, jaar) en houdt 
hierbij rekening met de gemiddelde seizoensinvloeden 
(in de winter een hoger verbruik van warmte en licht).  

• De verbruikshistorie is terug te zien op het niveau van 
dag (per uur), week (per dag), maand (per week) of dag 
(per maand). 



• Deze versie van de display is niet voorzien van Wifi, de display is uit te breiden met een Wifi-module, 
waarmee de display ook online is uit te lezen. In deze aanbieding is hier niet in voorzien. Indien gewenst is 
de aanvullende Wifi-module in de toekomst te 
bestellen.  

• De display is zelf in te stellen op basis van de eigen 
jaarrekening. De genoemde tarieven op de jaarrekening 
en het maandelijkse voorschotbedrag (ten behoeve van 
het budget) zijn te gebruiken als uitgangspunt voor de 
instellingen. Bij het aansluiten van de display kan je deze 
gegevens invoeren. Uiteraard kan dit op elk moment 
worden aangepast, bijvoorbeeld bij wijziging van de 
tarieven of als je je budget wilt aanpassen.  
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