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Onze service 

Volledige dekking 
Bij aankoop van een SOLARWATT-systeemoplossing*

Garantie van oorsprong 
Kwaliteit gemaakt in Duitsland 

* Zoals gespecifi ceerd in de verzekeringsvoorwaarden

Competent advies
Experts via de hotline of op locatie

MyReserve ready
Perfecte systeemintegratie

Beheren van energie
Energie-onafhankelijkheid binnen handbereik

• Een overzicht van alle energiegegevens - altijd en
overal beschikbaar

• Benut het volledige potentieel van de PV-installatie
en de thuisbatterij

• Integreert waterverwarming, warmtepompen en/of
e-mobiliteit

• Geautomatiseerd schakelen van apparaten wanneer
er overtollige zonne-energie beschikbaar is

• Prijsgarantie door zelfopwekking van energie

• Maximale gegevensbeveiliging

Voordelen

EnergyManager verhoogt het eigenverbruik van uw opgewekte 
zonne-energie en biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen wat 
er met uw energie gebeurt. 

Het beheert alle energiestromen in uw huishouden en bedient 
automatisch belangrijke elektrische apparaten, zodat ze worden 
gevoed door gratis, zelf opgewekte zonne-energie en voorzien in 
zorgeloos gemak. 

De EnergyManager stelt de installateur in staat om u op afstand 
ondersteuning te bieden. Ook kan de installateur u adviseren 
hoe u kunt komen tot een toekomstgerichte energievoorziening 
en een verdere verduurzaming van uw woning, gericht op uw 
persoonlijke situatie.

Energie-onafhankelijkheid binnen handbereik



2   MyReserve-batterijen

EnergyManager kan de weersvoorspelling gebruiken om voor-

spellingen te doen over de omvang en tijd van de verwachte 

output. Het levert deze informatie aan MyReserve, die vervol-

gens zijn laadstrategie intelligent aanpast aan de verwachte 

stroomopbrengst. Het EnergyManager Portal toont ook alle 

batterijgegevens in een transparant formaat. 

3   Omvormer

EnergyManager communiceert met alle omvormers via ether-

net, een RS-485-interface of S0 en is daarom ideaal geschikt 

voor het achteraf inbouwen binnen bestaande zonne-ener-

giesystemen. Een Ethernet- of RS-485-interface stelt de Ener-

gyManager in staat om te voldoen aan de wettelijke eisen voor 

dynamische beperking. Omdat EnergyManager actief reke-

ning houdt met het huishoudelijk verbruik, hoeft slechts een 

minimum aan beperkingen te worden opgelegd.

4   Elektrische apparaten in huishoudens 

Door belangrijke energieverbruikers van het huishouden aan 

te sluiten op de EnergyManager, kan ervoor worden gezorgd 

dat er zoveel mogelijk zonne-energie wordt gebruikt. Dit leidt 

tot een hoger eigenverbruik, terwijl het comfort en gemak op 

hetzelfde niveau worden gehouden. 

5
  EnergyManager

De EnergyManager is het middelpunt, dat zorgt voor een opti-

maal gebruik van zonne-energie en eventuele combinatie met 

een thuisbatterij - maximale onafhankelijkheid en minimale 

kosten. 

• Detecteren en analyseren van elektriciteitsstromen

• Monitor stroomverbruikers

• Apparaten intelligent in- en uitschakelen

6
  Energiedata

EnergyManager Portal en InstallerCenter stellen gebruikers 

in staat om hun energiedata via internet te bekijken - op een 

computer, tablet of smartphone.

EnergyManager Portal voor eindklanten

• Verkrijg alle energiegegevens, waar u ook bent

• Monitor en schakel elektrische apparaten met het groots-

te gemak

• Profiteer van maximale gegevensbeveiliging (normen

voor online bankieren)

InstallaterCenter voor elektrische installateurs

• Monitor EnergyManager-installaties online

• Problemen en hun oorzaken automatisch identificeren

• Een passende opvolging op afstand kunnen bepalen
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1   Zonne-energiesysteem

EnergyManager bewaakt het zonne-

energiesysteem om een perfecte wer-

king te garanderen, geeft de huidige 

uitgangen weer en geeft outputvoor-

spellingen op basis van de weersvoor-

spelling. Overzichtelijke tijdschema‘s 

tonen in één oogopslag alle gegevens 

van de zelf opgewekte zonne-energie. 



Er zijn drie manieren om apparaten te schakelen en zo het verbruik te optimaliseren met het EnergyManager Portal: 

Handmatig

De Control app in het EnergyManager Portal toont alle beschik-

bare apparaten voor het schakelen en optimaliseren van het ver-

bruik. De app kan worden gebruikt om een apparaat direct aan of 

uit te schakelen met behulp van een digitale schakelaar.

Tijd gestuurd  

Met de tijdregeling kan de gebruiker van het EnergyManager 

Portal specifieke tijden instellen voor het in- of uitschakelen 

van een apparaat, ongeacht of er al dan niet sprake is van een 

overschot aan zonne-energie.

Zonne-energie geoptimaliseerd 

Als de optimalisatie van zonne-energie wordt geactiveerd, 

wordt het betreffende apparaat automatisch ingeschakeld wan-

neer er een overschot aan zonne-energie is. De gebruiker kan 

de activeringsdrempel en een minimale looptijd en/of minimale 

rusttijd voor het apparaat instellen.

Indien meerdere apparaten worden geactiveerd voor zonne-

energie optimalisatie kan in de EnergyManager Portal eenvou-

dig een prioriteitstelling worden bepaald. Deze instelling be-

paalt welk apparaat het eerst van de overtollige zonne-energie 

moet profiteren.

Als de verbruiksstrategie voor apparaten een combinatie van 

zonne-energie optimalisatie en tijdregeling moet zijn, biedt de 

EnergyManager Portal ook de mogelijkheid om tijdsperioden te 

definiëren waarin zonne-energie optimalisatie verplicht wordt 

gedeactiveerd. 

Zonne-energie optimalisatie met de EnergyManager Portal

De EnergyManager bewaakt te allen tijde de huidige zonne-energieproductie en het energiever-
bruik in het huishouden, om te bepalen of er een overschot aan zonne-energie beschikbaar is.  

De EnergyManager kan veel belangrijke huishoudelijke apparaten aansturen, zodat ze kunnen 
worden gevoed met gratis, zelf opgewekte zonne-energie - waardoor gebruikers geld kunnen 
besparen, onafhankelijk kunnen worden en hun impact op het milieu kunnen verminderen.

Optimierung per Smart Plug-AnbindungEnergyManager zonne-energie optimalisatie - de sleutel tot onafhankelijkheid



Voorbeeld: Opladen van elektrische voertuigen 

Het Keba laadstation is via de router met een Ethernet-kabel verbonden met de 

EnergyManager.

.

Optimalisatie via de 
ethernetverbinding

EnergyManager

4241.8

Router

Keba-laadstation

EnergyManager

4241.8

digital Extension

warmtepomp of 
dompelverwarmer

Relais

230 V

Hardwareopties voor zonne-optimalisatie

EnergyManager
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4241.8

Kleine elektrische apparaten met 
Smart Plug 

Router

Voorbeeld: Kleine elektrische apparaten met standaardstekker 

Er wordt een slimme stekker tussen het apparaat en het stopcontact aangesloten, 

die via de router met de EnergyManager communiceert.  

Optimalisatie door slimme 
stekkerverbinding

Voorbeeld: warmtepomp of dompelverwarmer 

Signaalaansturing via een relais op de digitale uitbreiding. Deze wordt gebruikt om 

de (SG-ready) warmtepomp te sturen. 

Optimalisatie door koppe-
ling van de relaisaansluiting

4241.8

myStrom
WiFi-schakelaar



Technische specifi caties

EnergyManager

EnergyManager Portal

Ondersteunde 
display media Desktop PC, tablets, smart phones

Ondersteunde 
browsers

Google Chrome, Mozilla Firefox, MS Internet Explor-
er, Apple Safari

Beveiliging VPN tunnel op IPSec Standard gebaseerd,
beveiligingsprotocollen (SSH/SSL, SFTP, HTTPS)

Taal Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, 
Zweeds

ELECTRIC CHARACTERISTICS UNDER STC

EnergyManager Core

Stroomvoorziening via interne universele stroomvoorziening 
(120–240 V)

Vermogen input 3 W

Omgevingstemperatuur -10 °C to +50 °C

Behuizing Composiet

Afmetingen
(L X B X D) 130 x 130 x 40  mm

Installatietype Muurbevestiging

IP klasse IP20

I/O interface en koppelbare apparaten

Ethernet 1x RJ-45 10/100 Mbit

PLC AV Home Green Phy

Terminalaansluiting 2x SO/digital in

USB 2x USB 2.0 host
USB aansluiting type A

Device software

Besturingsssysteem Linux, Kernel 7.x

Communicatieplatform EnergyManager Portal (cloud)

Beheer Cloud toegang

Beveiliging 
VPN tunnel op IPSec Standard gebaseerd,
beveiligingsprotocollen (SSH/SSL, SFTP, 
HTTPS)

Firmware en app updates via update server

Taal Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, 
Nederlands, Zweeds

EnergyManager Pro

Stroomvoorziening via externe voeding vanuit profi elrail (DIN)
(230 V AC/24 V DC; 1.5 A;  3 TE)

Vermogen input 2.4 W

Omgevingstemperatuur -10 °C to +50 °C

Behuizing Composiet

Afmetingen
(L X B X D) 108 x 90 x 70 mm, 6 HP (horizontale plaatsing)

Installatietype Installatietype Profi elrail TS35 (DIN)

IP klasse IP20

I/O interface en koppelbare apparaten

Ethernet 1x    RJ-45 10/100 Mbit

Klem-
verbinding

2x RS485 10 apparaten per interface

2x   SO/digital in 1 apparaat per interface

1x   CAN MyReserve, AC sensor

USB 2x USB 2.0 host
USB aansluiting type A

Afbeelding
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Ondersteunde omvormers en batterijopslag

Connectie via Energy
Manager

Core

Energy
Manager

proEthernet RS485 S0 Apparaat type Functies

Fronius
X Meten/dynamische beperking X X

X Meten X X

SMA

X Sunspec gecertificeerd Meten/dynamische beperking X X

X Oude generaties Meten/dynamische beperking X

X Meten X X

KOSTAL

X PLENTICORE, PIKO IQ Meten/dynamische beperking X X

X PIKO (vastgestelde generatie) Meten/dynamische beperking X

X Meten X X

Steca

X coolcept FleX XL Meten/dynamische beperking X X

X coolcept Meten/dynamische beperking X

X Meten X X

SolarEdge
X Meten X

X Meten X X

Overige omv. X Meten X X

MyReserve Meten/monitoring/weersafhankelijke sturing X X

* in overeenstemming met de Duitse wetgeving op het gebied van hernieuwbare energie

Ondersteunde elektrische laadstations

Aansluiting Functies
Energy

Manager
Core

Energy
Manager

pro

Keba P30 (X-Serie, C-Serie) Ethernet Meten/schakelen/reguleren X X

Ondersteunde slimme woning componenten 

Technologie Ondersteunde
stekkers Functies

Energy
Manager

Core

Energy
Manager

pro

myStrom
Smart Home WLAN myStrom WiFi-schakelaar apparaten met standaard stekker 

(Type F, type J) Meten/schakelen (max 16 A) X X

Fibaro 
Home Center

Z-Wave Firmware 
versie 4.0.8.0 en 
hoger

Fibaro stekkers apparaten met standaard stekker Meten/schakelen (max 11 A) X X

Devolo stekkers apparaten met standaard stekker Meten/schakelen (max 13 A) X X

Aeotec stekkers apparaten met standaard stekker Meten/schakelen (max 16 A) X X

Andere ondersteunde elektrische belastingen

Connectie Functies 
Energy

Manager
Core

Energy
Manager

pro

Apparaten zonder standaardstekker Energy Meter (S0-pulsmeting) Meten X X

EGO Smart Heater Ethernet Meten/schakelen X X

Verwarmingselement (vaste bedrading) Digital Extension, EnergyMeter, koppelingsrelais Meten/schakelen X

Tapwater warmtepomp
(SG-ready/met standaardstekker)

Digital Extension, myStrom WiFi-schakelaar, koppe-
lingsrelais Meten/reguleren X

Tapwater warmtepomp
(SG-ready/vaste bedrading) Digital Extension, EnergyMeter, koppelingsrelais Meten/reguleren X

Technische specificaties

EnergyManager


