Plus
Wattson Solar Plus is de enige wireless en draagbare energie
monitor die zowel verbruikte als opgewekte energie laat zien .

Wattson Solar Plus
Meet en toont zowel verbruikte als opgewekte elektriciteit in
uw huis en helpt u met besparen op uw energierekening.
Gloeit groen op als u meer energie opwekt dan u verbruikt
en laat dus zien wanneer u gratis elektriceit gebruikt.
Verhoogt de effectiviteit van uw Solar PV-systeem
doordat u zich bewust wordt van u energie activiteit.

ABOVE AVERAGE USAGE
YOUR AVERAGE USAGE
BELOW AVERAGE USAGE
EXPORTING ELECTRICITY
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Moedigt het hele huishouden aan om op elektriciteit te
besparen door het eenvoudige display met kleuren.
Nieuw: ondersteuning meedere transmitters, verschillende
talen (NL, UK, FR, SP, IT, DU). Aan/uitzetten opgewekte
energie, reset tellers, unpair op het display.

En nu met 5 jaar garantie.
Wattson Solar Plus werkt onafhankelijk van wat voor
apparatuur uw PV-systeem gebruikt, maar natuurlijk bent u
niet alleen geinteresseerd in wat u opwekt, uw wilt natuurlijk
ook weten wat uw huis verbruikt. Dit alles houdt u bij in de
gratis Holmes software, geschikt voor PC en Mac.
VOOR MEER INFORMATIEWWW.DURADINO.COM

Hoe werkt wattson
Wattson Solar Plus maakt gebruik van sensoren die
om de buitenkant van de elektriciteitskabels in de
meterkast worden bevestigd. De sensoren zijn
bevestigd aan de transmitter, deze stuurt de gegevens
wireless naar het display..
Het display geeft het directe verbruik van elektriciteit in
uw huis weer, in Watt, kosten en CO2 uitstoot. Het
display verandert van kleur als u verbruik verandert en
geeft u hierdoor een directe terugkoppeling over u
energieverbruik en helpt u met besparen.
Wattson Solar Plus laat u onmiddelijk zien wanneer u
meer energie opwekt dan verbruikt, door groen op te
lichten. Door deze bewustwording kunt u eventueel
apparatuur inschakelen als u veel energie genereert en
gebruik van u PV-systeem maximaliseren.
De eenvoud van het display en de opgloeiende
kleuren zorgt ervoor dat het hele huishouden
betrokken wordt bij het opwekken/besparen van
energie.
Bovendien, met 5 jaar garantie, zal de Wattson Solar
Plus de effcientie van uw PV-installatie tot in detail
blijven monitoren, de gratis software Holmes slaat al uw
gegevens op.
Vraag uw installateur om de Wattson Solar
Plus te installeren en start met het inzichtelijk
maken van verbruikte -en opgewekte energie.

Wattson functies
Wattson heeft een enkele knop om tussen de verschillende modes te switchen :
- Grid: hoeveel elektra wordt er geimporteerd van, of
geexporteerd naar de grid
- Usage: verbruik in real time
- Solar: eveel wordt er opgewekt
- Total Energy Generated: een teller hoeveel er tot nu
toe is opgewekt. (kan worden gereset)
- Colours Only: huidig verbruik in de unieke w
kleuren
- Night mode: vermindert aantal lichtjes, minder
energie verbruik als gevolg
- Clock: tijd wordt gelijk met aantal Watts getoond
Met de unieke TILT functie schakelt u tussen:
- Watts
- Kosten per jaar
- Hoeveelheid kg of tonnen CO2 uitstoot
WSP-IC-NL-1.1 10-12

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.DURADINO.COM

