Aurum Energie app
Installatiehandleiding

Welkom
De Aurum Energie app helpt u bewust te worden van uw
energieverbruik en structureel verspilling te voorkomen.
Hierdoor krijgt u grip op het verbruik en voorkomt u een hoge
jaarrekening, zonder dat u comfort hoeft in te leveren.
Veel plezier gewenst met uw nieuwe energiebeleving!

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met ons Service Center. U kunt
de contactgegevens vinden op de achterkant van deze installatiehandleiding.
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Begin bij stap 1 op de volgende pagina
De installatie verschilt per type meter. Onderzoek daarom goed welk type
meter u heeft voordat u aan de installatie begint.

In de verpakking

Inhoud van het installatiepakket
Meetstekker
ontvangt gegevens
van de sensoren
en stuurt deze
door naar de
communicatiestekker.

Communicatiestekker
verzendt gegevens
over een beveiligde
verbinding naar de
servers van Aurum.

Internetkabel (UTP)
verbindt de
communicatiestekker
en uw router.
2x sensoren en houders
meten uw verbruik. De gas- en elektrasensor hebben verschillende houders.

P1-kabel
verbindt de
meetstekker en uw
slimme meter.
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Stap 1: Vaststellen van type meters

Elektra
Er zijn drie soorten elektriciteitsmeters: de draaischijfmeter, de digitale
meter en de slimme meter. Stel aan de hand van de illustraties vast
welke type meter u heeft.

Draaischijfmeter
De draaischijfmeter kunt u herkennen aan de
draaiende metalen schijf.

Digitale elektrameter
Op de digitale elektrameter is een LED
(lampje) aanwezig dat zichtbaar of onzichtbaar knippert. Er is geen (verborgen) poort
aanwezig om een plug in te steken. Digitale
meters hebben een bouwjaar van 2011 of
eerder.

Slimme meter
De slimme meter is een digitale meter, maar
mét een poort waar een plug ingestoken kan
worden. Deze poort is soms verborgen
achter een klepje of schuifje en bevindt zich
vaak rechtsonder of aan de voorkant van de
meter en wordt meestal aangegeven met P1.
Slimme meters hebben een bouwjaar van
2011 of later.
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Zonnepanelen of HR-e ketel
Als u een slimme meter heeft en u heeft zonnepanelen of een HR-e
ketel, dan maakt de Aurum Energie app eventuele teruglevering
inzichtelijk.

!
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Bruto Productie Meter uitlezen
Het is mogelijk om de opwek weer te geven middels het uitlezen
van een Bruto Productie Meter in de meterkast. Hiervoor heeft u een
speciale sensor nodig en een geschikte Bruto Productie Meter. Neem
voor meer informatie contact op met ons Service Center.
Wel eigen opwek, geen slimme meter
Heeft u wel eigen opwek, maar heeft u geen slimme meter, dan kunt
u dit systeem helaas nog niet op uw elektrameter installeren. Deze
functionaliteit is nog in ontwikkeling.

Gas
Er zijn twee soorten gasmeters: analoge gasmeters en digitale
gasmeters.

Analoge gasmeter
Bij de analoge gasmeter wordt de meterstand
weergegeven met een rij draaiende wieltjes.

Digitale gasmeter
Bij de digitale gasmeter wordt de meterstand
weergegeven in een schermpje.

0 0 0 0 0 0 0 m3
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Als u een slimme elektrameter heeft dan geeft
deze ook de meetwaarden voor gas door. De
digitale gasmeter kan niet uitgelezen worden als u
voor elektra een draaischijfmeter of digitale meter
heeft.
Ga door naar stap 2: De voorbereiding
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Stap 2: Voorbereiding op de installatie
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Communicatiestekker

-
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Registratiecodes
Noteer de registratiecodes aan de
achterkant van beide stekkers. Let
hierbij goed op dat u de juiste code 1
bij het juiste type stekker 2 noteert.

-

Meetstekker

-

-


Gegevens van uw meters
Als u een slimme meter heeft, ga dan direct door naar pagina 12
Als u géén slimme meter heeft, vul dan de pagina hiernaast in
Bij de online registratie van de Aurum Energie app heeft u het C-getal van
uw elektrameter en de huidige meterstanden nodig. U kunt deze op de
volgende pagina noteren.
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Elektra

Gas

Meterstand I (getallen voor de komma)

Meterstand (getallen voor de komma)

,x

Meterstand II

x x

(als u twee meterstanden ziet)

C-getal (zie uitleg hieronder)

?

,x

,x

Wat is de het C-getal en waar kan ik het vinden?
Het C-getal is een cijfer dat de knipper- of draaisnelheid aanduidt
waarmee uw meter het elektraverbruik weergeeft.

Bij de draaischijfmeter wordt het C-getal aangegeven met één van
onderstaande aanduidingen:
C
C=
omw/kWh
r/kWh
tr/kWh
U/kWh
a=
Bij de digitale meter wordt het C-getal aangegeven met één van
onderstaande aanduidingen:
imp/kwh
pulsen/kWh
p/kWh
Wh/imp
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Stap 3a: Installatie op een draaischijf- of digitale meter

Elektra
1

Bepaal waar de sensorhouder voor de elektrasensor (groene opdruk)
op de meter geplakt dient te worden, zonder de beschermstrip te
verwijderen.
Draaischijfmeter
Het gat van de sensorhouder dient precies
over het midden van de draaischijf geplakt
te worden. Dit midden wordt meestal
aangegeven met een uitlijningsstreepje.
Let er bij het plaatsen van de houder op
dat één van de twee groene hulplijntjes
gelijk loopt aan de schijf (horizontaal).

Digitale meter
Op deze meter knippert een LED (lampje).
Het gat van de sensorhouder dient precies
over de LED heen geplakt te worden.

x

2

Op de transparante sensorhouder is een plakstrip bevestigd. Verwijder
de beschermfolie en plak de houder voorzichtig op de meter. Druk de
houder stevig aan zodra deze correct geplaatst is.

3

Klik de elektrasensor in de sensorhouder zoals
getoond in het voorbeeld hiernaast. U kunt de
elektrasensor herkennen aan het symbool van
een stekkertje.

Gebruikt uw huishouden géén gas? Sla de volgende pagina dan
over en ga door naar pagina 10: Installatie van de meetstekker
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Gas
1

Bepaal waar de sensorhouder voor de gassensor (rode/blauw opdruk)
op de meter geplakt dient te worden, zonder de beschermstrip te
verwijderen.

Analoge gasmeter
De meterstand van de gasmeter wordt
weergegeven met draaiende wieltjes. De
laatste drie wieltjes zijn rood of hebben
een rode rand. De sensorhouder dient met
het gat over het laatste (derde) cijfer achter
de komma geplaatst te worden.
Mocht dit nodig zijn, dan mag u de
gashouder vrij draaien zolang het gat maar
over het laatste cijfer geplaatst wordt.
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,

0 0 0 0 0 0 0 m3

,

2

Op de transparante sensorhouder is een plakstrip bevestigd. Verwijder
de beschermfolie en plak de houder voorzichtig op de meter. Druk de
houder stevig aan zodra deze correct geplaatst is.

3

Klik de gassensor in de sensorhouder zoals
getoond in het voorbeeld hiernaast. U kunt de
gassensor herkennen aan het symbool van een
vlammetje.

U bent nu klaar met de sensoren, ga door naar de volgende pagina
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Installatie van de Meetstekker
1

Steek de sensorkabels elk in één van de poorten aan de onderkant
van de meetstekker.

+
2

!

Steek de meetstekker in een stopcontact. Na circa 2 min. ziet u op
de zijkant van de stekker onderstaande kleurcode*. U hoeft hier
niet op te wachten.

Bewaar de bijgeleverde P1-kabel!
Mogelijk krijgt u in de toekomst een slimme meter. Met de bijgeleverde
P1-kabel kunt u deze meter op uw meetstekker aansluiten. Het is daarom
verstandig de P1-kabel in de meterkast te bewaren.

Vervolg op de pagina hiernaast

*Zie voor alle kleurcodes de legenda op pagina 16
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Installatie van de Communicatiestekker
1

Verbind de communicatiestekker met uw router middels de
bijgeleverde internetkabel. Vaak kunt u deze kabel in een gele
ingang van de router pluggen.

+
2

3

+

Steek hierna de communicatiestekker in een stopcontact of, als uw
router zich in de meterkast bevindt, in de meetstekker.

Na circa 2 min. ziet u op de communicatiestekker onderstaande
kleurcode*. U hoeft hier niet op te wachten.

Uw stekkers zijn geïnstalleerd
Ga door naar pagina 14
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Stap 3b: Installatie op een slimme meter
Installatie van de Meetstekker
1

Verbind uw slimme meter en de meetstekker met de P1-kabel
uit het installatiepakket. Het maakt niet uit in welke poort van de
meetstekker u de P1-kabel steekt.

+
2

+

Steek de meetstekker in een stopcontact. Na circa 2 min. ziet u op de
zijkant van de stekker de volgende kleurcode*:

Vervolg op de pagina hiernaast
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*Zie voor alle kleurcodes de legenda op pagina 16

Installatie van de Communicatiestekker
1

Verbind de communicatiestekker met uw router middels de
bijgeleverde internetkabel. Vaak kunt u deze kabel in een gele
ingang van de router pluggen.

+
4

2

+

Steek hierna de communicatiestekker in een stopcontact of, als uw
router zich in de meterkast bevindt, in de meetstekker.

Na circa 2 min. ziet u op de communicatiestekker de volgende
kleurcode*:

Uw stekkers zijn geïnstalleerd, ga door naar stap 4: Activatie (p. 14)
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Stap 4: Uw Aurum Energie app online activeren
Registreer, om de installatie af te ronden en de stekkers te activeren,
uw gegevens op www.mijnaurum.nl onder de knop “aanmelden”. Bij de
registratie zult u gevraagd worden naar de gegevens die u heeft ingevuld
op pagina 6 en 7 van deze handleiding. Houd ook de laatste jaarrekening
van uw energieaanbieder bij de hand.
Enkele minuten na de registratie en activatie ziet u op de stekkers
onderstaande kleurcodes Als dit na 15 minuten niet het geval is, bezoek
dan onze website voor meer informatie en mogelijke oplossingen.

Op de Meetstekker

Op de Communicatiestekker

Stap 5: Installatie van de Aurum Energie app
Na de registratie en activatie wordt het gemeten
energieverbruik inzichtelijk gemaakt in de Aurum
Energie app. U kunt de app vinden in de Play Store
(Android) of de App Store (iOS). Als u geen Android of
iOS telefoon of tablet heeft kunt u uw verbruik bekijken
op uw persoonlijke pagina op www.mijnaurum.nl.

!
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Prestatiemeters in de eerste week en maand
De week- en maandprestatiemeters in de app zullen uw
prestatie pas correct weergeven vanaf een nieuwe week
of maand.

Gefeliciteerd!
U heeft uw Aurum Energie app succesvol geïnstalleerd.
Veel plezier gewenst met uw nieuwe energiebeleving!
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Legenda stekkerlampjes
Geen stroom of aan het opstarten
LED knippert: Stekker wordt opgestart
Stekker staat aan

Geen verbinding met de router
Verbonden maar er worden geen meetgegevens verzonden
Verbonden met de router en het internet

Geen sensoren aangesloten
LED knippert: Sensoren worden opgestart
Eén sensor gedetecteerd
Sensoren opgestart en gedetecteerd

Stekkers niet onderling verbonden
Stekkers onderling verbonden
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Meetstekker

Communicatiestekker
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Waarschuwingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Voordat u het apparaat gaat gebruiken lees altijd de handleiding.
Bewaar de handleiding, zodat elke gebruiker hem eerst kan
doorlezen.
Gebruik het apparaat alleen zoals is beschreven in de
handleiding, tenzij anders aangegeven door de leverancier.
Het apparaat alleen binnenshuis en niet in vochtige ruimtes
gebruiken.
Raak het apparaat nooit met natte handen aan.
Het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen of in direct
zonlicht gebruiken.
Zorg ervoor dat er geen vloeistof of kleine objecten het apparaat
kunnen binnendringen.
Open nooit zelf het apparaat. Deze bevat geen onderdelen die
door de gebruiker vervangen of gerepareerd kunnen worden.
Laat reparaties over aan gekwalificeerd personeel.
Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geschikt stopcontact
met randaarde. Een instabiele aansluiting kan kortsluiting of
brand veroorzaken.
Voordat het apparaat wordt gereinigd, dient het eerst uit het
stopcontact genomen te worden of losgekoppeld te worden van
de netspanning.
Het apparaat alleen reinigen met een licht vochtige en stofvrije
doek. Geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen gebruiken.
Indien het apparaat dusdanig beschadigd is dat inwendige
(onder-) delen zichtbaar zijn, mag het apparaat NOOIT in het
stopcontact worden geplaatst. Neem in dit geval contact op met
uw leverancier.
Bewaar de verpakking zodat u, indien het apparaat defect is, het
in de originele verpakking kunt opsturen.
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Aurum Europe BV
www.aurumeurope.com
Aurum Service Center
service@aurumeurope.com
+31 (0) 85 201 92 74
Op werkdagen telefonisch bereikbaar
vanaf 09:00 t/m 18:00 uur.
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december 2015 - Versie 3.9
Deze handleiding kan tussentijds gewijzigd worden.
Kijk voor de meest recente versie op onze website.

