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Smappee Gas & Water
Krijg zicht op wat je echt verbruikt
en bespaar elke dag.

Besparen was nog
nooit zo makkelijk.

Alleen maar voordelen:
• Bekijk je gas- en/of waterverbruik in de Smappee-app.
• Ontvang notificaties bij abnormaal verbruik of lekken.
• Bespaar makkelijk 10% op je gas- en waterfactuur.
• Geen abonnementskosten.

Niet op de openbare weg gooien. 

• Volledig onafhankelijk van je energieleverancier.

smappee.com - info@smappee.com
Volg ons ook op:

Smarten up your home

Smarten up your home

Hou 2/3 van je energiebudget makkelijker
onder controle.

Word meteen
verwittigd bij gasof waterlekken.
In combinatie met de Smappee Energy
krijg je realtime info over je gas-, water- en
elektriciteitsverbruik. Smappee verwittigt je
meteen in geval van een lekkende kraan of
gesprongen leiding. Zo vermijd je verspilling
en grotere schade.

Water en gas nemen al snel 2/3 van je energiebudget in. Toch krijg je doorgaans gewoon je jaarlijkse afrekening zonder dat je inzicht krijgt op hoeveel
gas en water je verbruikt en wanneer je die verbruikt. Dat verandert met de
Smappee Gas & Water. Voortaan zie je exact hoeveel gas en water je verbruikt
en wanneer. Zo kan je er bewuster mee omgaan en bespaar je al snel 10%
op je totale verbruik. Geen overbodige luxe, want in de toekomst zullen we
allemaal zuiniger moeten omgaan met onze energie.

Zelf installeren?
Zo gebeurd!
De Smappee Gas & Water is gemaakt
voor je gemak. Je hoeft enkel de sensoren
op je bestaande gas- en watermeter te
bevestigen. De monitor meet je gas- en
waterverbruik en bezorgt je alle inzichten
via de Smappee-app op je smartphone.

Compatibel met vele meters.
Surf naar smappee.com en ga naar de productpagina van de
Smappee Gas & Water voor het volledige overzicht aan meters
die compatibel zijn met de gas- en watermonitor.

Onafhankelijk van je energieleverancier.
Alle Smappee-monitors zijn onafhankelijk van de verschillende energieleveranciers.
Dit betekent dat je bij aankoop van je Smappee-monitor ook eigenaar van het toestel
bent en gratis de app kan gebruiken. Je hebt dus geen contractuele verplichtingen
of abonnements- of huurkosten via je energieleverancier.

Specificaties.
• Voeding: 2 AA-batterijen
• Draadloze communicatie:
- RF 433,92 MHz (bereik 20 – 30 m,
zonder obstakels)
- Bluetooth®4.0 (bereik tot 7 m)
• 2 ingangen voor optische of
magnetische sensor
• CE-conform

