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De “Energy logger Blue” (codenaam BPL-007) 
is een Bluetooth apparaat dat de data van een ondersteunde 
Slimme Meter bij kan houden en overzichtelijk 
kan presenteren, wat u het mogelijk maakt om geld 
op uw energie kosten te besparen.

Steek de “Energy logger BLUE” simpelweg in de P1 poort 
van uw slimme meter, download de applicatie en maak 
er verbinding mee. Na een eerste configuratie bent 
u klaar om uw energieverbruik bij te gaan houden.

De bijbehorende smartphone applicatie voor Android 
en iOS, genaamd “Energy logger BLUE”, is gratis 
verkrijgbaar in de AppStore en op Google Play.

Met de applicatie kunt u uw nutsvoorzieningen gebruik
bijhouden; in real time, over tijdsperiodes of zelfs toekomstig 
gebruik voorspellen.

“Energy logger Blue” heeft genoeg geheugen om verbruik
per uur, per dag, per maand en per jaar bij te houden. 
Zoom in op het energie gebruik in het afgelopen uur 
of bekijk in een oogopslag hoeveel u deze week 
of de afgelopen maand hebt gebruikt.

Het toestel slaat de gegevens lokaal op, er is geen netwerk 
connectie nodig om data uit te lezen en alle gegevens 
over uw energieverbruik zijn van u en blijven privé.

“Energy logger Blue” is een apparaat van onschatbare
waarde, die u helpt om uw energie verbruik, productie,
CO2-voetafdruk en kosten bij te houden.

Wij geloven dat bewust zijn van uw energieverbruik 
energiezuinigheid aanspoort. Bewustzijn helpt u om zowel
uw energierekening en uw CO2-voetafdruk te verkleinen.
 
Het toestel is compatibel met Nederlandse, Belgische en
Luxemburgse Slimme Meter protocollen (inclusief 
LUXmetering encryptie).

Real time tonen van elektriciteit verbruik 
en productie.

Opslag van elektriciteit en gas verbruik 
op een minuut, uur, dag, maand en
jaar basis.

Energy logger BLUE

Beschrijving:

Eigenschappen:
(BPL-007)
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Available on the

App Store
Get it on

Google Play
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Elektriciteits verbruik en productie 
voorspelling.
Gas verbruik voorspelling.

Verbruik kan worden omgerekend
3tussen [kWh] & [m ], Euros en [kg]CO ,2

voor het bijhouden van uw rekening
en uw ecologische voetafdruk.
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Data wordt lokaal op het apparaat en
in de applicatie opgeslagen, uw
data blijft privé 
en wordt niet met derden gedeeld.
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Te gebruiken met de meeste Nederlandse, 
Belgische en Luxemburgse 
Slimme Meters 
(inclusief LUXmetering encryptie).

8 Data wordt veilig gehouden.
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Geen periodieke kosten.
Geen abonnement nodig.

Gratis smart-phone applicatie beschikbaar
voor Android en iOS.
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Applicatie screenshots
Energy logger BLUE

Dashboard

Start scherm Laatste dagen grafiek

Laatste uren grafiek Registers Widgets

Available on the

App Store
Get it on

Google Play
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Technische specificatie:

Meer informatie over dit product en de nieuwste
documentatie kunt u op de volgende pagina
vinden:

© 2019 Tech4U BV
Tech4U Logo is trademark of Tech4U BV Doc.FLY-20726-EN-A

https://www.tech4u.info/product-info/BPL-007-P/

Bluetooth:

Energieverbruik over P1 poort:

Slimme Meter “P1 standaard” 

compatibiliteit:

Opslag temperatuur:

Dimensies:

Gewicht:

Garantie:

Werktemperatuur:

Twee modi: EDR en BLE, bereik 5-30 m 

-10 tot +60°C

max: 80 mA

iOS 11.0 en hoger.

Android 4.2 (Jelly Bean) en hoger.

Nederland: 
     DSMR 4.0, DSMR 4.2, SMR 5.0, ESMR 5 
België: 
     e-MUCS H (gebaseerd op DSMR 5.0.2)
Luxemburg: 
     LUXmetering standaard. 

0 tot +40°C

110 x 30 x 5 mm

16 g

2 jaar

RoHS
Compliant

iOS compatibiliteit:

Android compatibiliteit:


