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Smappee is al langer een naam die een belletje doet rinkelen wanneer het
op energiemanagement en het slimmer omgaan met je apparaten betreft.
Dankzij hun technologie kan je energie besparen. Maar wist je dat ze sinds
2021 ook hun eigen laadpunten hebben waarin ze meteen ook hun stateof-the-art-energy-managementsysteem ‘In nity’ hebben geïntegreerd?
Lees waarom wij geïntrigeerd zijn.
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ENERGIE-UITDAGINGEN AANGAAN
In tijden van digitale meters, het vermijden van injectie in het net en stijgende
energieprijzen, kijken we uit naar oplossingen. Oplossingen die enerzĳds een antwoord
bieden op hoe we optimaal onze eigen energie kunnen consumeren en anderzĳds hoe
we enig zins controle kunnen behouden op de prĳs. Smappee biedt bĳ uitstek een
antwoord en is daarenboven ook klaar voor de toekomst.
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Kiezen voor Smappee is niet toevallig.
We doen er alles aan om Europese en
bĳ voorkeur Belgische producten aan
te bieden. Onze economie kreunt
onder de concurrentie van
buitenlandse e-commerce en dan is
het fĳn om een extra duwtje in de rug
te kunnen geven met een lokaal
product.

Tot maart 2021 konden we In nity nog koppelen aan een
laadpunten om bijvoorbeeld loadbalancing mogelijk te maken
Sindsdien vinden we de technologie volledig geïntegreerd in
zoals Smappee EV Wall en Smappee EV Base. Voor we
gaan, willen we toch wel wat meer vertellen over In nity en wat
aanvangen.
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Het EV-gamma van Smappee is
misschien wel redelĳk nieuw op de
markt (maart 2021), maar de geïntegreerde producten zĳn dat niet. Het
bedrĳf is groot geworden met het
uitrollen van energiebeheerproducten
die consumenten bewust maken van
hun verbruik, met de bedoeling om net
minder te verbuiken dankzij de
Smappee-data en -tips. Ze zĳn een
logische toevoeging aan de slimme
woning van vandaag en perfect te
integreren in een IFTTT-verhaal.
Vandaag kennen we die technologie
als In nity, een energiebeheersysteem
dat consumptie en injectie netjes in
kaart brengt, zelfs op individueel
toestelniveau.
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Smappee In nity is een alleskunner wat
energiemeting betreft. Door met CTklemmen te werken, kunnen de modules
de spanning van de woning en
aangesloten toestellen uitmeten. Door
die spanning constant te monitoren,
maak je op die manier dynamisch laden
(loadbalancing) ook mogelijk zonder dat
er een zekering springt wegens
overspanning. Het systeem treedt op als
een soort van waakhond van je
zekeringkast. Het is bovendien zo
ontworpen dat zonnepanelen er een
centrale rol in kunnen spelen en hun
energie netjes kunnen spreiden of zelfs
sturen (denk aan een elektrische auto).
Pieken afvlakken, een actueel onderwerp
in 2022, zal dankzij In nity veel vlotter
gaan.
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Via een interface die cloud-based is, heb
je steeds netjes een overzicht van je
consumptie en injectie. Die gegevens
heb je trouwens ook mooi in een app op
je tablet of smartphone.
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Het In nity-pakket bestaat eigenlijk uit diverse modules. Je hebt modules die de
communicatie regelen en modules die de spanning meten en doorsturen. Het
basispakket kan makkelijk uitgebreid worden door nieuwe modules in de bestaande
te ‘klikken’. Nieuwe modules kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om bepaalde
grootverbruikers apart in kaart te brengen. Je kan ook andere zaken toevoegen,
zoals je gas- en waterverbruik, ja, zelfs dat is mogelijk.

Smappee heeft er van in het begin naar
g e s t re e f d o m d e z e e n e rg i e m o n i t o r i n g
eenvoudig, gebruiksvriendelijk en logisch te
houden. Geen fuzz, gewoon duidelijk gegevens,
gra sch voorgesteld en makkelijk zelf te
beheren via de app. Zo hebben we het graag,
want dat zorgt ook voor minder zweetmomenten
bij onze techniekers.

EV WA

Het eerste laadpunt van Smappee is de
EV Wall, een strak aluminium laadpunt
dat dankzij zijn speci eke design de tand
des tijds kan doorstaan.
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Dit laadpunt komt meteen met het
In nity-pakket (excl. Genius), twee vliegen
in één klap dus. Slim energiebeheer,
loadbalancing, sturing zonne-energie of
laden op het goedkoopste moment? Het
zit er allemaal standaard bij. Komt
standaard ook met lekstroombeveiliging.

Het laadpunt kan gekoppeld worden aan
je wi . Wil je je verbruik automatisch laten
vergoeden door je onderneming of
werkgever? Dan kunnen we er ook een
OCPP aan koppelen.
Een RFID-lezer zit er standaard op. Je kan
er je laadpas(sen) dus makkelijk aan
koppelen (of voor openbaar laden
gebruiken).
Te bestellen met of zonder vaste kabel,
mono-of driefasig. Kan ook op paal.
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Het tweede laadpunt van Smappee is de
EV Base, ideaal voor op de parking. Is te
verkrijgen als dubbel en enkel laadpunt,
met of zonder vaste kabel.

fi

Omdat dit laadpunt kan gekoppeld
worden, zit er standaard geen In nity in
de doos. Bestel het erbij en je kan
meteen van start met het plaatsen van
meerdere laadpunten die samenwerken
voor o.a. loadbalancing.

Wil je je verbruik automatisch laten
vergoeden door je onderneming of
werkgever? Dan kunnen we er ook een
OCPP aan koppelen. Die kunnen we ook
gebruiken om je laadpunt openbaar te
maken.
Te bestellen met of zonder vaste kabel.
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We krijgen wel vaker de vraag van klanten of ze niet beter zouden verzwaren naar
een hoger vermogen. We zouden dat enkel aanbevelen indien het bestaande
vermogen van de woning echt aan de lage kant is. Je zou immers kunnen schrikken
van de prijs. Loadbalancing biedt veel vaker soelaas. Wanneer je daarvoor kiest, zal
het energiebeheersysteem rekening houden met de vraag van de woning en de
vermogensgrens. Vraagt je woning op een bepaald ogenblik meer stroom (de oven
staat aan, er wordt gekookt, de wasmachine draait …) en je wagen ook, dan zal het
energiebeheersysteem prioriteit geven aan de woning en tijdelijk minder stroom
sturen naar de wagen (hoera, geen gesprongen zekering!). Stelt het systeem vast
dat de oven of dergelijke is uitgeschakeld, wordt er automatisch meer stroom naar
de wagen gestuurd.
It’s that simple …

Verzwaren? Denk toch maar twee keer na,
want Fluvius dient misschien een nieuwe
aansluiting te voorzien. Tot aan de straat dien
jij dan een nieuwe kabel te leggen (en
misschien je oprit open te breken), dien je je
zekeringkast te laten ombouwen en moet je
laten keuren.
Als toemaatje zit je met het capaciteitstarief
d at j e ex t ra z a l b e l a s t e n o p h o g e re
piekvermogens. Je kan met je verzwaring
misschien wel sneller laden, maar je zal ook
fors meer moeten betalen.

INTERESSE?

Ben je gebeten door de loso e en technologie van Smappee? Wil je je verbruik
onder controle houden en je zonne-energie optimaal sturen naar je wagen? Dan
gaat deze technologie je echt niet teleurstellen. Combineer dat dan nog met een
strak design, het afvlakken van pieken, het vermijden van een nodeloze verzwaring
en de gemoedsrust die daarbij hoort, dan weet je dat je gebeiteld zit.
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Vraag gerust meer info aan ons team, wattsup@wattsnext.be.

Samen sleutelen aan
een groenere toekomst
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Volg ons op Facebook of LinkedIn
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