Nieuw! De uitbreiding Zon op Toon

Een andere kijk op de zon

Een voorbeeld:

Heeft u zonnepanelen en wilt u weten wat ze opleveren?

Uw zonnepanelen wekken 750 kWh op. Uw stroomverbruik

Toon is de eerste thermostaat die uw energieverbruik

is 500 kWh. Dan levert u dus 250 kWh terug aan het net.

koppelt aan de energie die u opwekt met uw zonnepanelen.

Met Toon Zon ziet u real-time wat de zon u oplevert: in kWh

U ziet real-time wat de zon u oplevert in kWh én in euro’s,

én in euro’s. Uw totale energieverbruik en -opwek in één

door de directe koppeling met uw energiecontract. En dat

aantrekkelijk overzicht.

allemaal in één overzichtelijke weergave op Toon aan uw
muur. Of op afstand via de gratis Toon-app.
Wat levert Zon op Toon u op?

Wat krijg ik extra?
U ontvangt extra software op Toon, Toon op Afstand en

Inzicht in opwek én verbruik

Toon op Tablet. Daarnaast wordt er een speciale kWh

Via het nieuwe tabje ‘Zon’ ziet u op ieder gewenst

meter in uw meterkast geplaatst door een erkend Eneco

moment wat u opwekt en wat u verbruikt. Wekt

monteur. Deze meter leest de gegevens van uw zonne

u meer op dan u verbruikt, dan levert u terug aan

panelen uit en stuurt deze door naar Toon.

het net.

Wat kan Zon op Toon meer voor u doen dan
andere apps?

Compleet overzicht met grafieken

App van de
omvormer
fabrikant
Bruto opwek van de
panelen

Zon op
Toon

uw opwek per uur, per dag, per week, per maand en
zelfs per jaar. Onder aan de streep ziet u hoeveel
stroom u heeft afgenomen of teruggeleverd, zowel
in kWh als in euro’s.
Behaalt u het ingeschatte rendement?

Bruto opwek in euro’s

Via ‘Status verbruik’ kunt u uw ingeschatte

Bruto opwek t.o.v.
verwachte opwek

daadwerkelijk heeft opgewekt. Zo ziet u precies

Verbruik in huis
Netto teruggeleverde
stroom
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App bij
de slimme
meter

Met de verdiepende grafieken ziet u uw verbruik en

opwek heel gemakkelijk vergelijken met wat u
wat het rendement van uw zonnepanelen die
maand is.

Heeft u vragen?
Bel ons op 010 890 9656. Wij zijn bereikbaar op werkdagen
van 8.00 tot 21.00 uur. Of kijk op eneco.nl

