
Mobiele Meeteenheid

Functies Voordelen
Professionele analyses en rapporten van uw verbruik Onmiddellijk kostenbesparend!

Draadloze gegevensoverdracht van de metingen Snelle en eenvoudige installatie

Uw rapporten op de Energy Web-site via uw browser Om het even waar, om het even wanneer, ook van bij u 
thuis

ww
w.energyweb.eu

De Mobiele Meeteenheid is een eenvoudige oplossing welke u snel een duidelijk overzicht geeft van 
uw energieverbruiken met als doel uw energieuitgaven te reduceren.
Onmiddellijk na de installatie zijn analyses en rapporten beschikbaar via uw browser op Energy Web. 
Bovendien is de installatie buitengewoon simpel dankzij de volledig draadloze gegevensoverdracht. 
De Mobiele Meeteenheid is dé manier om op een snelle en efficiënte wijze uw energieuitgaven 
te reduceren.



Technische specificaties
Aantal meetsensoren 3 (uitbreidbaar)
Soorten meetsensoren Stroommeting, pulstelling, temperatuurmeting (uitbreidbaar)

Voedingsspanning meetbox 230VAC
Aantal tussenversterkers 1
Afstand sensor <> meetbox 100 tot 200m
Afmetingen (bxhxd) 30x30x30cm 

 

De informatie meegedeeld in deze brochure bevat slechts een algemene beschrijving of kenmerken van prestaties.
Onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.
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Mobiel & modulair concept
De Mobiele Meeteenheid van Energy Web is een kant en klare meetbox voor het registreren van bijvoorbeeld: 
elektriciteit, gas, water, temperatuur, CO2… 
De ingebouwde datalogger communiceert zowel volledig draadloos met het internet als met zijn meetsensoren. 
Dat men voor het installeren van de draadloze elektriciteitsmeters de stroomkabels niet hoeft los te maken is zeer 
handig. De meters zijn immers uitgerust met stroomtransfo’s die geopend kunnen worden. 

 
 

Ons aanbod
verhuur De Mobiele Meeteenheid wordt verhuurd inclusief levering, 

opstelling en afhaling
verkoop We ontwerpen en bouwen eveneens uw meetbox op maat, afgestemd op uw 

specifieke noden
 

Rapportering via Energy Web
De ingebouwde datalogger stuurt automatisch meetdata door via GPRS naar het webbased monitoringplatform: 
Energy Web. Via uw internetbrowser heeft u direct en van overal toegang tot uw meetgegevens. 
De rapporten en analyses kan men exporteren naar pdf, csv of Excel formaat.
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Toepassingsvoorbeelden
Meten van het energieverbuik van gebouwen, productiesites
Uitvoeren van submetingen in installaties

Tijdelijke meetcampagnes
Monitoren van luchtkwaliteit, rendement


