Energiebesparing dat loont.
• grip op energie
• eenvoudig toepasbaar
• in 1 jaar terugverdiend

Er valt veel te verdienen
Druk aan het werk. Vaak is energiebesparing wel belangrijk maar
heeft het simpelweg een lagere prioriteit. En dat terwijl hier
veel te verdienen valt. Wattcher biedt een energiemonitor voor
helder inzicht in het stroomverbruik.
Ontdek de mogelijkheden en bespaar eenvoudig 10-20% op de
energierekening!

U krijgt:
• Een heldere display op een centrale plek in het pand; altijd
realtime inzicht voor alle medewerkers.
• Zie via computer, smartphone & tablet in de daggrafiek op
welke momenten apparaten aanstaan en kijk of u deze korter
kunt inschakelen of met minder vermogen.
• Op-maat advies voor specifieke bedrijfssituaties. Gedurende
2 weken monitoren we het verbruik; hierna geven we de
belangrijkste concrete bespaaracties.
Kijk voor de uitgebreide productomschrijving op:
www.wattcher.nl/nl/producten

Ontdek sluipverbruik:

Herken energiepatronen:

Inzicht in grootverbruik:

Display voor realtime inzicht:

zie hoeveel altijd aanstaat

zie wanneer verbruik toeneemt

zie wat de pieken zijn

direct minder verbruik1

Uit onderzoek is gebleken dat direct inzicht leidt tot minder energieverbruik. Klik hier voor het onderzoek van RVO (maart 2014).
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“We hebben meerdere gebouwen, ieder met een eigen

Ons aanbod

meter. Na installatie in de trouwzaal liet de Wattcher

1. Op-maat advies voor 10-20% besparen:

8.700 Watt zien. Uitschakelen van theaterverlichting
resulteerde meteen in een daling naar iets meer dan
5.000 Watt. Dat is dus snel verdiend, die lampen stonden vaak de hele dag aan.”

•
•
•
•

we komen langs, installeren de Wattcher display dataloggerset;
we inventariseren de energieverbruikers in het bedrijf;
we monitoren online 2 weken het stroomverbruik en
we brengen de besparingsmogelijkheden overzichtelijk in kaart.

- Beheerder evenementenlocatie

2. Zelf op zoek naar besparingsmogelijkheden:

“Het is interessant om te zien wat er gebeurt op
het moment dat je apparaten aan- of uitzet. Verder
ontdekte ik dat mijn airco veel verbruikt, ook wat dat
betreft is het een handig apparaat.”

• installeer zelf een Wattcher display dataloggerset;
• zie zelf waar en wanneer stroom wordt verbruikt;
• ontdek zelf besparingsmogelijkheden.

- Eigenaar geluidsstudio

Wattcher display dataloggerset:
display

datalogger

zender & sensor

Meer weten?
online

Zie www.wattcher.nl/nl/producten voor uitgebreide productinfo.
Bel 020-3868702 voor: Arno van Wayenburg of Hester Koning
Mailen kan ook:
arno@wattcher.nl of hester@wattcher.nl

