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Een boodschap van onze CEO 
Welkom in de wereld van Smappee! 

Je zult al snel merken dat Smappee niets dan voordelen biedt. Meteen 
na de installatie geeft Smappee je een duidelijk beeld van je 
energieverbruik. Zo kun je meteen besparen op je 
elektriciteitsrekening, zonder in te boeten aan comfort. En dat is niet 
alles: je kunt nu ook zonder zorgen je huis verlaten. Met de app 
controleer je immers makkelijk of je alle elektrische toestellen in huis 
hebt uitgeschakeld. 

Smappee zal al snel een deel van je leven gaan uitmaken. Je zult 
automatisch bewuster beginnen om te gaan met energie, wat dan 
weer bijdraagt tot een beter milieu voor iedereen. En niet alleen voor 
ons, maar ook voor de volgende generaties, wat misschien wel het 
grootste voordeel van allemaal is. 

 

 

 
Stefan Grosjean, 
Oprichter en CEO van Smappee  
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Voor je aan de slag gaat 
Overzicht 
De Smappee-monitor meet het energieverbruik van de elektrische toestellen in je huis en de 
productie van je zonnepanelen. 

Je kunt het energieverbruik en de energieproductie van je huis in real time controleren op je 
smartphone of tablet.  De Smappee-app geeft je een rechtstreeks beeld van je 
energieverbruik en -kosten.  

Hoe werkt het? 
De Smappee-monitor is verbonden met de wifirouter bij je thuis en communiceert op die 
manier met de Smappee-cloud en -app. 

De Smappee-monitor wordt geïnstalleerd in de buurt van de zekeringkast.  De sensoren 
(stroomklemmen) worden verbonden met bepaalde kabels in of in de buurt van de 
zekeringkast. Op die manier kan Smappee het energieverbruik van je woning meten. 

 

Deze handleiding zal je helpen met het uitvoeren van de nodige installatiestappen. 

Waar moet ik beginnen? 
Stap Beschrijving Pagina 

1 De veiligheidsinstructies lezen 5 

2 Smappee verbinden met je wifinetwerk 6 

3 Het elektriciteitsnetwerk in je huis begrijpen 7 

4 Smappee verbinden met je zekeringkast 9 
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Veiligheidsinstructies 
Waarschuwingen 
Neem de volgende veiligheidsmaatregelen in acht om elektrische schokken, brand of letsels 
te vermijden: 
 
• Gebruik het product uitsluitend zoals opgegeven. Doe je dit niet, dan is de beveiliging van 

het product niet afdoende. 
• Gebruik het product niet in omgevingen waar explosieve gassen of dampen aanwezig zijn 

of in vochtige of natte omgevingen. 
• Gebruik geen beschadigde netsnoeren en kabels. Controleer de netsnoeren en kabels op 

beschadigde isolatie en blootliggend metaal. Controleer de aansluiting van de 
netsnoeren. 

• Gebruik uitsluitend het netsnoer en de kabels die bij het product geleverd werden. 
• Gebruik het product niet als het beschadigd is. 
• Laat het product uitsluitend repareren door erkende technici. 
• Open het product niet. Er bestaat een kans op blootstelling aan gevaarlijke spanning. 
• Gebruik uitsluitend voorgeschreven reserveonderdelen. 
• Sluit het product niet aan op een spanning hoger dan 240 V. 
• Schakel de hoofdschakelaar uit voordat je begint met de installatie van het product. 
• Volg de lokale en nationale veiligheidsvoorschriften voor installatie en gebruik van 

elektrische apparatuur. 
 

Onderhoud 
• Reinig enkel de buitenkant met een droge, schone doek. 
• Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. 
 

Technische specificaties 
• Afmetingen: 16 cm (l) x 10 cm (b) x 3,5 cm (h) 
• Gewicht: 300 gram 
• Wifi 802.11 b/g/n 2,4 GHz 
• Bedrijfstemperatuur: 5 °C tot 40 °C 
• Opslagtemperatuur: -10 °C tot 60 °C 
• Relatieve vochtigheid: 0-80%, 5 °C tot 40 °C 
• Afdichting IP 20 
• Werkhoogte: 0 tot 2000 meter 
• EMC: EN 55022 (klasse B) 
• Overspanningscategorie: 300 V / CAT II 
• ~110-240 V, 50/60 Hz, max. 5 W 
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Smappee verbinden met je wifi 
Overzicht 
In dit hoofdstuk vind je meer informatie over het verbinden van de Smappee-monitor met je 
wifinetwerk.   

Je wifiwachtwoord geheim houden 
Veiligheid is belangrijk voor Smappee.  Daarom zet de Smappee-app het wachtwoord van je 
wifinetwerk beveiligd over naar de Smappee-energiemonitor, zodat er verbinding gemaakt 
kan worden met je wifinetwerk. 

Hoe werkt het? 
Een nieuwe Smappee-energiemonitor opent een tijdelijk apart wifinetwerk.  Bij het uitvoeren 
van de installatiestappen in de Smappee-app verbind je je smartphone met dat netwerk.   

Vervolgens vraagt de Smappee-app je om het wachtwoord van je wifinetwerk bij je thuis, dat 
het daarna rechtstreeks naar de Smappee-energiemonitor stuurt. 

Zodra de Smappee-monitor verbonden is met het wifinetwerk bij je thuis, wordt er verbinding 
gemaakt met de Smappee-cloud en wordt het toestel verbonden met je app-account. 

Stap per stap 
Hieronder vind je de stappen die je moet uitvoeren om je Smappee-
energiemonitor te verbinden met je wifinetwerk: 

1. Download de app via de App Store van Apple of via Google Play. 

2. Open de app en maak een persoonlijke gebruikersaccount aan. 

3. Wanneer je de app voor het eerst gebruikt, krijg je drie cirkels te 
zien: Installeer, Koop, Log uit.  Druk op 'Installeer' om door te 
gaan.  

4. Volg de instructies in de app.                     

5. Ga verder met 'Het elektriciteitsnetwerk in je huis begrijpen' op pagina 7. 
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Het elektriciteitsnetwerk in je huis begrijpen 
Overzicht 
Om de sensoren (stroomklemmen) correct te kunnen installeren, is het belangrijk dat je het 
type elektrische installatie in je huis kent. 

Hieronder vind je enkele tips om na te gaan welk type installatie je bij je thuis hebt. 

Types 
Er bestaan vier belangrijke netwerktypes. 

 

Installatietype In welke landen 

1-fasig Meest voorkomend type in huizen en appartementen in 
Europa, Azië en heel wat andere regio's in de wereld 

3-fasig ('ster')  Vaak voorkomend type in moderne en grote woningen in 
Europa, Azië en heel wat andere regio's in de wereld 

3-fasig ('delta') Soms aangetroffen in Denemarken en België 

Fasesplitsing VS Meest voorkomend type in de VS en Canada 

 

Als je nog steeds niet zeker weet welk type netwerk je hebt, raadpleeg dan de bijkomende 
informatie op de volgende pagina. 
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Welk type elektriciteitsnetwerk heb ik? 
Deze tabel helpt je met het identificeren van het netwerktype bij je thuis. 

 

Installatietype Symbool op je 
elektriciteitsmeter 

Aantal hoofdkabels in je 
zekeringkast 

Voorbeeld 

1-fasig 

 

2 kabels 

(1 fasekabel + 1 nulgeleider) 

 

3-fasig ('ster') 

 

4 kabels 

(3 fasekabels + 1 nulgeleider) 

 

3-fasig 
('delta') 

 

3 kabels 

(3 fasekabels, 

GEEN nulgeleider) 

 

Fasesplitsing 
VS 

 

2 kabels 

(2 fasekabels) 
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Smappee verbinden met je zekeringkast 
Inleiding 
In dit hoofdstuk vind je meer informatie over het verbinden van de Smappee-monitor met je 
zekeringkast.  

Opgelet! Voor je de Smappee-monitor kunt verbinden met de zekeringkast, moet je hem 
eerst verbinden met je wifinetwerk, zoals beschreven in de vorige hoofdstukken. 

 

Raadpleeg een erkende elektricien 
Als je zelf onvoldoende kennis hebt van elektrische installaties, raden wij je met klem aan de 
installatie te laten uitvoeren door een erkende elektricien.  

 

Installatievideo's 
Je kunt verschillende installatievideo's bekijken op onze ondersteuningswebsite of YouTube: 

http://www.smappee.com/support/ 

https://www.youtube.com/channel/UCFBFXohTW60YDA-TKjCh7sg 

 

Inhoud van de verpakking 
Afhankelijk van je regio, vind je de volgende items in de Smappee-verpakking. 

• 1 Smappee-energiemonitor of 1 Smappee-solar-energiemonitor 
• 1 netsnoer (het type is afhankelijk van je regio) 
• 3 of 6 stroomklemmen (2 of 4 in de VS) 
• 1 Comfort Plug™ (die heb je niet nodig tijdens de installatie) 

 

Gereedschap 
Zorg ervoor dat je het volgende gereedschap bij de hand hebt voor een eenvoudige en snelle 
installatie: 

• Schroevendraaier 

• Zaklamp 
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Het installatietype kiezen 
In dit deel vind je de verschillende installatiestappen voor verschillende types van elektrische 
installaties.  Kies het juiste type in de lijst en ga naar de aangegeven pagina. 

 

Installatietype Zonnepanelen Ga verder op pagina 

1-fasig Zonder zonnepanelen 11 

1-fasig Met zonnepanelen 14 

3-fasig ('ster') Zonder zonnepanelen 18 

3-fasig ('ster') Met zonnepanelen 21 

3-fasig ('delta') Met of zonder zonnepanelen 27 

Fasesplitsing (VS, Canada) Zonder zonnepanelen 29 

Fasesplitsing (VS, Canada) Met zonnepanelen 32 

 

Als je niet zeker bent welk type installatie je bij je thuis hebt, ga dan naar pagina 7. 
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Eenfasige installatie zonder zonnepanelen 

Inleiding 
In de volgende stappen wordt een eenfasige verbinding zonder zonnepanelen beschreven. 

Instructies 
 Ga na waar je zekeringkast en elektriciteitsmeter zich bevinden.  

 Schakel de voeding uit en open de zekeringkast (mogelijk heb je hiervoor een 
schroevendraaier nodig).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Uit de elektriciteitsmeter komen twee gekleurde kabels. Negeer de blauwe kabel 
(nulgeleider) en eventuele groen-gele kabels (aarding). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De overblijvende kabel wordt de fasekabel genoemd. Die is meestal grijs, bruin of 
zwart. Het is echter ook mogelijk dat in bepaalde installaties andere kleuren worden 
gebruikt voor de fasekabel. 

 Neem een stroomklem en zoek het pijltje op de klem. Bekijk 
het symbool L ß K op de klem. De pijl geeft de richting van 
de energiestroom aan. Zorg ervoor dat L in de richting van de 
apparaten (energieverbruikers) en K in de richting van de 
elektriciteitsmeter wijst. 
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Plaats de stroomklem over de bruine kabel (de fasekabel). Zorg ervoor dat de klem goed 
gesloten is door met je duim op de zijkant te drukken tot je een klik hoort. Let goed op de 
richting van de pijl! 

 

 Sluit de stroomklemkabel aan op ingang 1 van de Smappee-monitor.  

 

 

 Sluit de zekeringkast (zorg ervoor dat de kabel niet geklemd zit) en schakel de 
voeding weer in.  

  

  

Belangrijk! 
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 Sluit het netsnoer van de monitor aan op een stopcontact en wacht tot de monitor 
een groene hartslag toont. 

 

 

 Je kunt nu aan de slag met de Smappee-app. 
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Eenfasige installatie met zonnepanelen 

Inleiding 
In de volgende stappen wordt een eenfasige verbinding met zonnepanelen beschreven. 

Instructies 
 Ga na waar je zekeringkast, elektriciteitsmeter en omvormer zich bevinden.  

 Schakel de voeding en omvormer uit, en open daarna de zekeringkast (mogelijk heb 
je hiervoor een schroevendraaier nodig). 

  

 Uit de elektriciteitsmeter komen twee gekleurde kabels. Negeer de blauwe kabel 
(nulgeleider) en eventuele groen-gele kabels (aarding). 

  

 
 

 

 

 

 

 

 De overblijvende kabel wordt de fasekabel genoemd. Die is meestal grijs, bruin of 
zwart. Het is echter ook mogelijk dat in bepaalde installaties andere kleuren worden 
gebruikt voor de fasekabel. 

 Neem een stroomklem en zoek het pijltje op de klem. Bekijk 
het symbool L ß K op de klem. De pijl geeft de richting van de 
energiestroom aan. Zorg ervoor dat L in de richting van de 
apparaten (energieverbruikers) en K in de richting van de 
elektriciteitsmeter wijst. 
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Plaats de stroomklem over de bruine kabel (de fasekabel). Zorg ervoor dat de klem goed 
gesloten is door met je duim op de zijkant te drukken tot je een klik hoort. Let goed op de 
richting van de pijl! 

 

 

 Neem een V-kabel met een niet-gemarkeerde aftakking en een aftakking 
gemarkeerd met 'solar'. Sluit de kabel van de stroomklem aan op de niet-
gemarkeerde aftakking van de V-kabel en sluit het andere uiteinde van de V-kabel 
aan op ingang 1 van de Smappee-monitor. Houd hierbij rekening met de polariteit 
van de stekker! 

 

 

 Ga nu na waar de omvormer zich bevindt en controleer de kabels die naar je 
zekeringkast lopen. Je ziet één fasekabel (die is normaal zwart, bruin of grijs).  

 Neem een stroomklem (CT) en klem die rond de fasekabel. Het pijltje op de klem 
moet hierbij weg van de elektriciteitsmeter wijzen. Zorg ervoor dat de klem goed 
gesloten is door met je duim op de zijkant te drukken tot je een klik hoort.  

 

 

Belangrijk! 

Belangrijk! 



Installatiehandleiding (solar) energiemonitor  Pagina 16 van 36 
 

 Zorg ervoor dat er geen andere kabels afsplitsen tussen de stroomklem en de 
omvormer. Als dit wel het geval is, moet je de klem dichter bij de omvormer 
plaatsen (vóór die andere kabels afsplitsen). 

 

 

 Sluit nu de kabel van de stroomklem aan op de aftakking gemarkeerd met 'solar' 
van de V-kabel die al aangesloten is op ingang 1 van de Smappee. Houd hierbij 
opnieuw rekening met de polariteit van de stekker! 

 

 

 Sluit de zekeringkast (zorg ervoor dat de kabel niet geklemd zit) en schakel de 
voeding weer in.  
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 Sluit het netsnoer van de monitor aan op een stopcontact en wacht tot de monitor 
een groene hartslag toont. 

 

 

 Je kunt nu aan de slag met de Smappee-app. 
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Driefasige installatie zonder zonnepanelen 

Inleiding 
In de volgende stappen wordt een driefasige verbinding zonder zonnepanelen beschreven. 

Opmerking: raadpleeg pagina 27 voor speciale instructies als je een driefasige delta-
installatie hebt!  

Instructies 
 Ga na waar je zekeringkast en elektriciteitsmeter zich bevinden.  

 Schakel de voeding uit en open de zekeringkast (mogelijk heb je hiervoor een 
schroevendraaier nodig). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uit de elektriciteitsmeter komen vier gekleurde kabels. Negeer de blauwe kabel 
(nulgeleider) en eventuele groen-gele kabels (aarding). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De overblijvende kabels worden de fasekabels genoemd. Die zijn meestal grijs, 
bruin of zwart. Het is echter ook mogelijk dat in bepaalde installaties andere 
kleuren worden gebruikt voor de fasekabel. 
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 Neem een stroomklem en zoek het pijltje op de klem. Bekijk 
het symbool L ß K op de klem. De pijl geeft de richting van 
de energiestroom aan. Zorg ervoor dat L in de richting van de 
apparaten (energieverbruikers) en K in de richting van de 
elektriciteitsmeter wijst. 

 

Plaats de stroomklem over de bruine kabel (de fasekabel). Zorg 
ervoor dat de klem goed gesloten is door met je duim op de zijkant te drukken tot je een klik 
hoort. Let goed op de richting van de pijl! 

 

 Sluit de stroomklemkabels aan op ingangen 1, 2 en 3 van de Smappee-monitor. 

 

 

 Sluit de zekeringkast (zorg ervoor dat de kabel niet geklemd zit) en schakel de 
voeding weer in.  

   

 

 Sluit het netsnoer van de monitor aan op een stopcontact en wacht tot de monitor 

Belangrijk! 
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een groene hartslag toont. 

 

 

 Je kunt nu aan de slag met de Smappee-app. 
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Driefasige installatie met zonnepanelen 

Inleiding 
In de volgende stappen wordt een driefasige verbinding met zonnepanelen beschreven. 

OPGELET! Deze installatie moet uitgevoerd worden met de hulp van een erkende elektricien. 

Instructies 
 Ga na waar je zekeringkast, elektriciteitsmeter en omvormer zich bevinden.  

 Schakel de voeding en omvormer uit, en open daarna de zekeringkast (mogelijk heb 
je hiervoor een schroevendraaier nodig). 

   

 

 Uit de elektriciteitsmeter komen vier gekleurde kabels. Negeer de blauwe kabel 
(nulgeleider) en eventuele groen-gele kabels (aarding). 

 De drie overige kabels worden fasekabels genoemd. Die zijn meestal grijs, bruin of 
zwart. Het is echter ook mogelijk dat in bepaalde installaties andere kleuren worden 
gebruikt voor de fasekabels. 
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 Neem een stroomklem en maak het groene label dat gemarkeerd is met C1 dicht bij 
de klem vast aan de kabel. Maak het andere groene label dat gemarkeerd is met C1 
vast aan het andere uiteinde van de kabel.  

 Herhaal deze stappen voor de andere twee fasekabels met de stroomklemmen 
gemarkeerd met C2 en C3.  

 

 Klem de stroomklemmen rond de drie fasekabels. Het pijltje op de klemmen moet 
hierbij weg van de elektriciteitsmeter wijzen. Zorg ervoor dat de klem goed gesloten 
is door met je duim op de zijkant te drukken tot je een klik hoort. 

  

 

 Ga nu na waar de omvormer zich bevindt en controleer de kabels die naar je 
zekeringkast lopen. In de meeste gevallen zie je drie fasekabels (die zijn normaal 
zwart, bruin of grijs).  

 

  

Belangrijk! 
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 Neem een stroomklem en maak het gele label dat gemarkeerd is met S1 aan elke 
uiteinde van de klemkabel vast.  

 Herhaal deze stappen voor de andere twee fasekabels met de stroomklemmen 
gemarkeerd met S2 en S3.  

 

 

 Bepaal welke van de drie fasekabels dezelfde fase heeft als de kabel die 
gemarkeerd is met C1. Je kunt dit doen door elk van de drie fasekabels te volgen tot 
je de kabel vindt die verbonden is met de kabel die gemarkeerd is met C1.  

 Je elektricien kan de spanning meten tussen elk van de drie kabels en de kabel met 
de klem die gemarkeerd is met C1. De fasekabel met 0 volt verschil is de kabel met 
dezelfde fase. 

 

 

 Klem de stroomklem die gemarkeerd is met S1 op de kabel met dezelfde fase. Het 
pijltje op de klem moet hierbij weg van de omvormer wijzen. Zorg ervoor dat de 
klem goed gesloten is door met je duim op de zijkant te drukken tot je een klik 
hoort. 

 
Belangrijk! 
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 Zorg ervoor dat er geen andere kabels afsplitsen tussen de stroomklem en de 
omvormer. Als dit wel het geval is, moet je de klem dichter bij de omvormer 
plaatsen (vóór die andere kabels afsplitsen). 

 

 

 Herhaal deze stappen voor de andere twee fasekabels met de stroomklemmen 
gemarkeerd met S2 en S3. Zorg ervoor dat elke klem over de correcte kabel 
geklemd wordt (met dezelfde fase als de kabels met de klemmen gemarkeerd met 
C2 of C3).  

 

 

 Als er slechts een of twee fasekabels van je omvormer naar je zekeringkast lopen, 
moet je maar een of twee stroomklemmen installeren. In dat geval blijven er enkele 
CT-klemmen over.  
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 Neem nu drie V-kabels, telkens met een niet-gemarkeerde aftakking en een 
aftakking gemarkeerd met 'solar'. 

 

 Sluit de kabel gemarkeerd met C1 aan op de niet-gemarkeerde aftakking van een V-
kabel en sluit de kabel gemarkeerd met S1 aan op de aftakking gemarkeerd met 
'solar'. Houd hierbij rekening met de polariteit van de stekkers! 

 

 Sluit het andere uiteinde van de V-kabel aan op ingang 1 van de Smappee-monitor. 
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 Herhaal deze stappen voor de klemmen gemarkeerd met C2 en S2 en de klemmen 
gemarkeerd met C3 en S3. Zorg er steeds voor dat de kabels van een V-kabel tot 
dezelfde fase behoren. 

 Sluit nu de V-kabels aan op ingangen 2 en 3 van de Smappee-monitor. 

 

 Sluit de zekeringkast (zorg ervoor dat de kabel niet geklemd zit) en schakel de 
voeding weer in.  

   

 

 Sluit het netsnoer van de monitor aan op een stopcontact en wacht tot de monitor 
een groene hartslag toont. 

 

 

 Je kunt nu aan de slag met de Smappee-app. 
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Speciale instructies: driefasige delta-installatie 

Inleiding 
Hieronder vind je de speciale instructies voor een driefasige delta-installatie.  

Een driefasige delta-installatie verschilt licht van de normale driefasige installatie.  

Een driefasige delta-installatie heeft geen nulgeleider. Je ziet dus drie fasekabels, maar 
geen nulgeleider.  

Speciale instructies: installatie zonder zonnepanelen 
De installatie-instructies bij een driefasige delta-installatie zijn identiek aan de stappen die 
beschreven staan in het hoofdstuk 'Driefasige installatie zonder zonnepanelen' op pagina 18. 

Er is echter één verschil: 

Stap 3: uit de elektriciteitsmeter komen vier gekleurde kabels. Negeer de blauwe kabel 
(nulgeleider) en eventuele groen-gele kabels (aarding). 

In stap 3 laten de instructies je weten dat je de blauwe kabel en eventuele groen-gele kabels 
moet negeren.  

Een deltanetwerk heeft geen nulgeleider, dus zul je ook geen blauwe kabel zien.  

Speciale instructies: installatie met zonnepanelen 
Je kunt de installatie-instructies in de handleiding op pagina 21 volgen tot en met stap 10. 
Volg daarna voor de zonnepanelen de installatie-instructies hieronder: 
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VS-installatie met fasesplitsing zonder zonnepanelen 

Inleiding 
In de volgende stappen wordt een VS-verbinding met fasesplitsing zonder zonnepanelen 
beschreven. 

Instructies 
 Ga na waar je zekeringkast en elektriciteitsmeter zich bevinden.  

 Schakel de voeding uit en open de zekeringkast (mogelijk heb je hiervoor een 
schroevendraaier nodig). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uit de elektriciteitsmeter komen twee gekleurde kabels. Negeer de blauw-rode 
kabel (nulgeleider) en eventuele groen-gele kabels (aarding). 

 

 

 De overblijvende kabels worden de fasekabels genoemd. Die zijn meestal grijs, 
bruin of zwart. Het is echter ook mogelijk dat in bepaalde installaties andere 
kleuren worden gebruikt voor de fasekabels. 

 Neem een stroomklem en zoek het pijltje op de klem. Bekijk 
het symbool L ß K op de klem. De pijl geeft de richting van de 
energiestroom aan. Zorg ervoor dat L in de richting van de 
apparaten (energieverbruikers) en K in de richting van de 
elektriciteitsmeter wijst. 
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 Plaats de stroomklem over de bruine kabel (de fasekabel). Zorg ervoor dat de klem 
goed gesloten is door met je duim op de zijkant te drukken tot je een klik hoort. Let 
goed op de richting van de pijl! 

 
 

 Sluit de stroomklemkabels aan op ingangen 1 en 3 van de Smappee-monitor. 

 

 

 Sluit de zekeringkast (zorg ervoor dat de kabel niet geklemd zit) en schakel de 
voeding weer in.  
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 Sluit het netsnoer van de monitor aan op een stopcontact en wacht tot de monitor 
een groene hartslag toont. 

 

 

 Je kunt nu aan de slag met de Smappee-app. 
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VS-installatie met fasesplitsing met zonnepanelen 

Inleiding 
In de volgende stappen wordt een VS-verbinding met fasesplitsing met zonnepanelen 
beschreven. 

Instructies 
 Ga na waar je zekeringkast en elektriciteitsmeter zich bevinden.  

 Schakel de voeding uit en open de zekeringkast (mogelijk heb je hiervoor een 
schroevendraaier nodig). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uit de elektriciteitsmeter komen twee gekleurde kabels. Negeer de blauw-rode 
kabel (nulgeleider) en eventuele groen-gele kabels (aarding). 

 

 

 De overblijvende kabels worden de fasekabels genoemd. Die zijn meestal grijs, 
bruin of zwart. Het is echter ook mogelijk dat in bepaalde installaties andere 
kleuren worden gebruikt voor de fasekabels. 

 Neem een stroomklem en zoek het pijltje op de klem. 
Bekijk het symbool L ß K op de klem. De pijl geeft de 
richting van de energiestroom aan. Zorg ervoor dat L in de 
richting van de apparaten (energieverbruikers) en K in de 
richting van de elektriciteitsmeter wijst. 
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 Plaats de stroomklem over de bruine kabel (de fasekabel). Zorg ervoor dat de klem 
goed gesloten is door met je duim op de zijkant te drukken tot je een klik hoort. Let 
goed op de richting van de pijl! 

 
 

 Ga nu na waar de omvormer zich bevindt en controleer de kabels die naar je 
zekeringkast lopen. Je ziet twee fasekabels (die zijn normaal zwart, bruin of grijs). 

 Neem een stroomklem (CT) en klem die rond de fasekabel. Het pijltje op de klem 
moet hierbij weg van de omvormer wijzen. Zorg ervoor dat de klem goed gesloten is 
door met je duim op de zijkant te drukken tot je een klik hoort.  

 

 

 Verbind de V-kabels met ingangen 1 en 3 van je monitor. 
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 Sluit de kabels van de klemmen die verbonden zijn met je elektrische installatie aan 
op de niet-gemarkeerde aftakkingen van de V-kabels. Houd hierbij rekening met de 
polariteit van de stekkers! 

 

 

 Sluit de kabels van de klemmen die verbonden zijn met je zonne-installatie aan op 
de aftakkingen gemarkeerd met 'solar' van de V-kabels. Houd hierbij rekening met 
de polariteit van de stekkers! 

 

 

 Sluit de zekeringkast (zorg ervoor dat de kabel niet geklemd zit) en schakel de 
voeding weer in.  

   

  



Installatiehandleiding (solar) energiemonitor  Pagina 35 van 36 
 

 Sluit het netsnoer van de monitor aan op een stopcontact en wacht tot de monitor 
een groene hartslag toont. 

 

 

 Je kunt nu aan de slag met de Smappee-app. 
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Conformiteitsverklaring 
5 oktober 2013 

Wij, 
Smappee nv 
Evolis 100 
8500 Kortrijk 
België 
 
verklaren, in navolging van de bepalingen van de volgende Richtlijnen van de EG: 
- 2006/95/EG Laagspanningsrichtlijn 
- 2004/108/EEG Richtlijn betreffende de elektromagnetische compatibiliteit 
 1999/5/EG  R&TTE-richtlijn 
 
 
dat het product: 
Smappee-monitor e1 
 
in overeenstemming is met de toepasselijke vereisten van de volgende 
documenten: 
*Emissies: 

Stralingsemissie EN 55022 (klasse B) 
Emissie door geleiding EN 55022 (klasse B) 
EN 61000-3-2  
EN 61000-3-3  

*Immuniteit:  
EN 55024 
EN 61000-4-2 
EN 61000-4-3 
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-1 

 *Veiligheid: 
EN61010-1 Ed 3.0 (2010-06),  

 
 
Gemachtigd ondertekenaar 
 

 
Hans Delabie 
Chief Operating Officer 

 


