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Meet energieverbruik op zowel analoge als digitale electrameters en diverse 
gangbare gasmeters
Bekijk interactieve grafieken op de e-Domotica Portal per dag, week, maand 
en jaar
Draadloze verbinding met uw e-Centre basisstation dankzij Z-wave protocol
Drie maanden gegevensopslag
Gevoed door 2 AA batterijen
Onderdeel van e-Domotica familie
Compact ontwerp
Eenvoudige installatie
5 Jaar garantie
Toegankelijke helpdesk
Nederlandstalige handleiding

Beschrijving
Ontvang actuele metingen van het energieverbruik in uw huis door gebruik te maken van de 
Slimme Energy Reader en Gas Reader. Beide zijn eenvoudig te installeren op zowel elektrische 
als mechanische electrameters en diverse gangbare gasmeters. Bovendien is de verbinding 
gebaseerd op de draadloze Z-wave standaard met uitstekende prestaties in huis. De Readers zijn 
onderdeel van de e-Domotica home automation familie.

Meet uw energieverbruik
Wacht niet op een jaarlijkse rekening van uw energiemaatschappij, nu kunt u uw energieverbruik 
zelf actief in de gaten houden! Zoek uit hoeveel energie elk apparaat in actieve of passieve mode 
gebruikt. Reduceer uw energierekening en help mee om CO2 emissies te verlagen.

Geschikt voor gangbare electrameters en gasmeters
De Readers kunnen op gangbare meters eenvoudig geïnstalleerd worden. De Slimme Energy 
Reader is geschikt voor zowel mechanische en ook elektrische electrameters. De Gas Reader is 
geschikt voor zowel gasmeters met een reflectievlak als gasmeters met een magneet. Hierdoor 
zijn de Readers geschikt voor zowel oudere woningen als nieuwe woningen.

Draadloze verbinding
Kabels zijn niet nodig, de verbinding tussen uw e-Centre 2 en de Readers is draadloos! Het e-
Centre 2 en de Readers maken gebruik van de draadloze Z-wave standaard (868 Mhz), wat ideaal 
is voor gebruik in huis.

Onafhankelijk van uw energiemaatschappij
De gegevens van uw energieverbruik kunnen voor een langere periode opgeslagen worden op 
onze eigen e-Domotica Portal. e-Domotica is onafhankelijk van energiemaatschappijen zoals 
Essent, Nuon, RWE, Eneco Delta, Cogas, EnergieDirect, Oxxio of Greenchoice. Er worden dus 
geen gegevens doorgestuurd naar uw energiemaatschappij.

€ 295
Inclusief BTW, installatie en instructie, basiscentre



Technische gegevens Slimme Energy Reader
Specificaties:
Protocol: Draadloos Z-wave (868 Mhz)
Geschikt voor: Mechanische meters (draaischijf), Elektrische meters met LED of infrarood LED
Behuizing: Weerbestendig
Opslag: 512kb (3 maanden meter data opslag met interval van 15 minuten)
Sensor kabel lengte: 5 meter
Batterij levensduur: Ongeveer 6 maanden
Stroomvoorziening: 2x AA 1,5V batterijen (bijgeleverd)
Afstand: 15-30 meters (indoor in typical environment)
Indicatie LED: Ja
CE Certificaten: 88/387/EEC; 2004/108/EC; 2006/95/EC
Bedrijfstemperatuur: 0 ~ 50 ºC
Bedrijfsluchtvochtigheid: 20 ~ 90%
Opslagtemperatuur: -20 ~ 70 ºC
Opslagluchtvochtigheid:15 ~ 95%

Technische gegevens Gas Reader
Specificaties:
Protocol: Draadloos Z-wave (868 Mhz)
Geschikt voor: Gasmeters met (zilveren) reflectievlak en gasmeters met magneet
Behuizing: Weerbestendig
Sensor kabel lengte: 5 meter
Batterij levensduur: Ongeveer 6 maanden
Stroomvoorziening: 2x AA 1,5V batterijen (bijgeleverd)
Indicatie LED: Ja
CE Certificaten: 88/387/EEC; 2004/108/EC; 2006/95/EC
Bedrijfstemperatuur: 0 ~ 50 ºC
Bedrijfsluchtvochtigheid: 20 ~ 90%
Opslagtemperatuur: -20 ~ 70 ºC
Opslagluchtvochtigheid:15 ~ 95%
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