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YouLess introduceert eerste 
betaalbare én onafhankelijke energiemeter 

die mensen bewust maakt van hun elektriciteitsverbruik

Inzicht in energieverbruik, levert een flinke besparing op

Er is vandaag de dag volop aandacht voor de beheersing van woonlasten en die 
van   energiekosten   in   het   bijzonder.   Veel   mensen   hebben   echter   geen   idee 
hoeveel elektriciteit ze verbruiken, laat staan wanneer of waaraan. Om hun 
energieverbruik te kunnen veranderen, moeten mensen zich er eerst bewust 
van   zijn.   Daarom   introduceert   YouLess   een   betaalbare   én   onafhankelijke 
energiemeter   die   mensen   op   elk   moment   online   inzicht   geeft   in   hun 
elektriciteitsverbruik. Eenmaal bewust, passen veel mensen vaak vanzelf hun 
verbruiksgedrag   aan,   waarmee   ze   tientallen   tot   honderden   Euro’s   kunnen 
besparen!   De   YouLess   energiemeter   is   beschikbaar   voor   particulieren   en 
bedrijven via www.youless.nl.

Analyseren stroomverbruik
In de meeste huishoudens zijn al genoeg schermpjes aanwezig. Hier 
maakt de YouLess slim gebruik van met een app voor de smartphone of 

tablet en een widget voor de desktop. Altijd en overal actuele  informatie 
over   hun   eigen   elektriciteitsverbruik   beschikbaar   te   hebben,   maakt 
mensen   bewuster   van   wat   elektrische   apparaten   thuis   allemaal 
verbruiken.  Zo  krijgt  men  inzicht  in  het  verloop  van  hun 
elektriciteitsverbruik en ontdekt men al snel welke apparaten onnodig  
aan   staan   (sluimerverbruik)   en   welke   apparaten   veel   stroom 
verbruiken. Mensen kunnen met de YouLess ook stroomverbruik uit het 
verleden analyseren. De YouLess slaat intern tot een jaar aan data op 
en online kan men onbeperkt teruggaan in de tijd.

5 tot 10% besparen
De  meetgegevens  van  de  YouLess  zijn  ook  gratis  te  koppelen  aan  een 
energiemanagementdienst. Deze biedt analyses, rapportages en geeft toegesneden tips 
die   helpen   met   het   besparen   van   energie   én   kosten.  Zo   is   bij   het  aanzetten   van 
bijvoorbeeld de wasmachine het verbruik daarvan direct zichtbaar op de app of widget. 



Deze   bewustwording   zorgt   gemiddeld   voor 
een   lager   elektriciteitsverbruik   van   5   tot 
10%.* 

Aan  te  sluiten  op  iedere 
elektriciteitsmeter
De  YouLess  wordt  op  de  bestaande 
elektriciteitsmeter  aangesloten  met  een 
bijgeleverde klittenbandstrip. Hij werkt zowel 
met analoge als digitale meters. Door middel 
van een bijgeleverde netwerkkabel, wordt de 
YouLess   aangesloten   op   het   thuisnetwerk   en   kan   men   direct   beginnen   met   het 
analyseren van het energieverbruik.

Direct zelf aan de slag met energiebesparing
De YouLess is te verkrijgen via de webshop  www.youless.nl. Hier vindt men ook de 
randvoorwaarden voor een goede installatie.

YouLess voor bedrijven
Zet elektriciteitsverbuik hoog op de agenda binnen uw bedrijf. Geef een YouLess bij uw 
product. Of organiseer een EnergyBattle: maak van energiebesparing een wedstrijd en 
gebruik daarvoor de interactieve mogelijkheden van YouLess. 

*Bron: MilieuCentraal

YouLess is powered by PostFossil, partner van de Groene Zaak
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