“Kwestie van: Weten
dat ze het goed doen”

PV-bewaking
Het was een forse investering, maar nu liggen ze dan
allemaal op je dak. Een groot aantal zonnepanelen die jouw
woning van groene stroom gaan voorzien. De installateur of
jijzelf hebben aan alles gedacht, de juiste materialen en
apparatuur. Alles is in orde. Maar is dat wel zo? Mijnhuis-online
geeft 24 uur per dag inzicht in de opbrengst en prestatie van
de zonne-installatie. Op basis van statistieken, bijvoorbeeld
op het inhuis-display, kun je zien hoeveel energie er per uur,
dag, maand en jaar wordt opgewekt. Nog belangrijker:
als er een storing optreedt, krijg je hier direct een melding
van. Mijnhuis-online zorgt ervoor dat je hele gezin nu
optimaal gebruik kan maken van groene stroom.

www.mijnhuis-online.nl/momenten

Wat heb je nodig?
• Wendy
• Bruto-productiemeter
• Aflezen van de gegevens kan
op het OnsDisplay, smartphone,
tablet of gewoon in een
browservenster op je computer

Mijnhuis-online

Mijnhuis-online voor al je momenten

telefoon +31 72 576 2550
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“Kwestie van: Weten
dat ze het goed doen”

De Wendy vormt op dit moment de spil van het pilot-project ‘Jouw Energie Moment’ in Zwolle.
Kern van het project is een onderzoek door de Technische Universiteit Eindhoven naar hoe de
bewoners omgaan met de mogelijkheid om keuzes te maken bij hun energiegebruik.
Gaat het hen om de laagste prijs die voor een bepaald moment geldt, of zijn ze milieubewust
en gebruiken ze de stroom die wordt opgewekt met de zonnepanelen die op het dak liggen?
De pilot geeft zo inzicht in het energie-businessmodel van de toekomst door toepassing van
dynamische energietarieven en zelfopwekking van energie. De ervaringen uit deze pilot
brengen de uitrol van slimme energienetten, waarbij het terugleveren van energie door een
huishouden mogelijk is, op grote schaal in de toekomst een stuk dichterbij.

voor al je momenten

De Wendy is:
• het hart van elk slim huishouden.
• de kracht van Mijnhuis-online. Ze is slim en doet haar werk
onopvallend. Als het hart van elk slim huishouden zorgt ze
voor comfort, veiligheid en gemak van de eindgebruiker.
• te vinden in de meterkast, buiten het oog van de gebruiker.
Ze kan worden bediend via een in-huis aanraakscherm,
smartphone, tablet of vanuit een browservenster op de
computer
• bedacht en ontwikkeld om alle behoeften op gebied van
gebouwgebonden automatisering te vervullen. Waar andere
oplossingen op de markt vaak beschikken over één of enkele
functies, combineert Wendy ze allemaal. Juist de combinatie
van al deze elementen maakt Wendy zo uniek. Want
naarmate mensen meer slimme elektronica in hun woning
hebben, zal de behoefte aan integratie bij de eindgebruiker
steeds verder toenemen.

• Woonkamerverlichting
• Tuinverlichting
• Warmte comfort systeem
• PV-bewaking
• Voertuigbewaking
• Energiemonitoring
• Beveiliging
• IP-camera’s
• Leefstijlmonitor
• Deurbelverlenger
• Brievenbusdetectie
• Lichtdimming
• Luchtkwaliteit
• Huis in standby-stand
• Laden accu elektrische auto
www.mijnhuis-online.nl/momenten

