Smappee Switch
De écht intelligente slimme stekker
die ook je verbruik meet.

De extra slimme schakel in het
Smappee-ecosysteem.
De Smappee Switch is de écht intelligente stekker die je niet alleen exact
vertelt hoeveel aangesloten toestellen verbruiken, maar ook toestellen slim en
met zekerheid van op afstand schakelt. De slimme aanvulling op Smappee, de
energiemonitor die het totale energieverbruik van je woning als een heuse energiedetective in de gaten houdt.

Met een Switch grijp je nog
slimmer en zuiniger in.
Als je Smappee Switch meet dat er op
je tv, spelconsole of home office veel
sluimerverbruik zit, dan zet je daar
met een Switch een handig slot op. Eén
tik ertegen en alles wat met je Switch
geconnecteerd is, gaat uit. En je weet
zeker dat het uit is. En het kan nog
slimmer. Via de Smappee-app kan je met
de Switch je toestellen aan- of uitzetten
op het zuinigste moment. Bijvoorbeeld
om optimaal van het nachttarief te
profi teren. Is er een piek in je productie
van zonne-energie, dan kan de Switch
die extra stroom met slimme triggers
toewijzen aan je warmteboiler.

Gebruiksklaar in 1-2-3.
Eén keer scannen en je Switch is verbonden met je Smappee-app en met het
Smappee-ecosysteem. Zo grijp je met de Switch nog slimmer in. Zuiniger,
ecologischer.

Op afstand of met de hand.
Met de gratis app bedien je hem op afstand,
maar zit je er naast, dan raak je hem gewoon
even aan. Met zijn knap design is het een
plezier. Eén tik in plaats van knoppen en
stekkers te bedienen. Want je kunt hem
natuurlijk ook aansluiten op een meerstekkerblok. Geen bukken of buigen meer.

De Switch is obstakels
te slim af.
Heel wat slimme stekkers kan je vaak
niet gebruiken in je kelder of op zolder
omdat hun communicatiesignaal niet
ver genoeg reikt. Gelukkig is de Switch
slimmer! Doordat een Switch het signaal
aan een andere Switch kan doorgeven,
kan je langere afstanden overbruggen en
obstakels (als beton) overwinnen.

Til jouw project naar een hoger niveau.
Een nieuwbouwproject met energiezuinige woningen? Werknemers die apparaten
onnodig laten aanstaan? Het verbruik van vakantiehuizen beter monitoren? De
Smappee Switch kan dé oplossing zijn. Op maat van jouw project. Switches met of
zonder stekker, het kan allemaal. Geïnteresseerd? Mail naar partner@smappee.com.

Specificaties.
• Afmetingen: 60 cm (l)
• Draadloze communicatie: RF 433
MHz of 915 MHz (US)
• Werktemperatuur: 5 °C tot 40 °C
• Opslagtemperatuur: -10 °C tot 60 °C
• Relatieve vochtigheid: 0-80%, 5 °C
tot 40 °C
• Afdichting IP 20

• Switchen tot 16A (landspecifi ek)
• Beschikbaar met meest gebruikte
stekkers (B, E, F, G, I, J, L, M) of
open ended
• Confi gureer tot 20 Switches onder 1
Smappee energiemonitor
• Smappee Switch werkt enkel met
Smappee energiemonitors
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De Smappee Switch
rijmt energiebewust
met gebruiksgemak.

Alleen maar voordelen:
• Meet exact het verbruik van één toestel of toestelgroep.
• Bedien je toestel, waar je ook bent en weet zeker of het aan of uit staat.
• Raak de slimme stekker aan om een toestel aan of uit te schakelen.
• Overbrug afstanden en obstakels door een bijkomende Switch.
• Voeg triggers toe om je toestellen nog slimmer te bedienen.

Niet op de openbare weg gooien.

• Knap design met geïntegreerde LED-lampjes en verlengsnoer.
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