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Wat is 
CEMM DISPLAY?

CEMM display is een mooie en overzichtelijke manier om 
uw energiegegevens op een scherm naar keuze te tonen.

De interface van de CEMM is zo ontworpen 

dat u eenvoudig toegang heeft tot al uw 

energiegegevens, maar om deze data te 

bekijken dient u nog wel door de verschillende 

pagina’s te navigeren. Zou het soms niet handig 

zijn als u in één oogopslag alle belangrijke 

gegevens voor ogen heeft zodat u dit simpelweg 

kunt tonen op een scherm naar keuze?

Met CEMM display is dit mogelijk. CEMM display 

stelt u in staat om bijvoorbeeld in de kantine 

van de sportclub, de receptie van uw bedrijf, of 

simpelweg in de woonkamer de belangrijkste 

energiegegevens uit uw CEMM te tonen. 

Hierdoor kunt u bijvoorbeeld uw gasten direct 

laten zien hoeveel stroom uw zonnepanelen 

produceren. 

“
CEMM display impressie
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Hoe werkt 
CEMM DISPLAY?

Als u CEMM display aanschaft ontvangt u een URL van uw persoonlijke CEMM display webpagina. Via uw Mijn 

CEMM-account kunt u uw CEMM koppelen aan uw CEMM display URL. Zodra u dit gedaan heeft kunt u uw 

CEMM display eenvoudig benaderen via deze URL of via uw Mijn CEMM-account. Ook is het mogelijk om via 

uw account een aantal instellingen aan te passen of uitbreidingen te activeren. 

Uw CEMM maakt veilig verbinding met de Mijn CEMM-server waardoor 

uw energiegegevens op afstand uitgelezen kunnen worden.

Op de Mijn CEMM-server draait uw ‘hosted display’, die de 

energiegegevens van uw CEMM uitleest en uw persoonlijke 

webpagina genereert waarop de gegevens getoond worden.

Vanaf uw scherm met internettoegang opent u uw persoonlijke 

hosted display via de verkregen URL. U hoeft verder niks meer te 

doen. U kunt CEMM display ook aanschaffen in combinatie met de zogeheten ‘Display controller’. Hierdoor hoeft 

u zelf geen computersysteem te regelen. U sluit de Display controller op uw scherm aan via HDMI, maakt 

internetverbinding via WiFi of kabel en in no-time heeft u uw CEMM display draaien.

CEMM display controller
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Wat zijn de 
MOGELIJKHEDEN?

CEMM display biedt diverse mogelijkheden en functionaliteiten om uw 
energiegegevens te tonen op een manier die bij u en/of uw bedrijf past.

In uw Mijn CEMM-account vindt u diverse 

instellingen voor uw CEMM display. Zo kunt u:

• Templates kiezen

• Uw huisstijlkleur instellen

• Uw CEMM display activeren

INSTELLINGEN

CEMM display is op verschillende manieren 

uit te breiden en te personaliseren. Zo is het 

bijvoorbeeld mogelijk om uw logo te tonen, 

maar kan er ook een compleet nieuw thema 

voor u ontwikkeld worden. 

Neem hiervoor contact op met Cedel B.V.

UITBREIDBAARHEID

CEMM display bevat standaard een aantal 

templates, waardoor u zelf kunt kiezen op 

wat voor data u de nadruk wilt leggen. Op 

de volgende pagina ziet u welke templates 

standaard beschikbaar zijn.

TEMPLATES

ENERGIE OPBRENGST

WENSEN?

Heeft u specifieke wensen of wilt u  

een template op maat? Neem dan 

contact op met Cedel B.V.

U ziet de belangrijkste gegevens die 

te maken hebben met de opbrengst 

van uw zonnepanelen.

ENERGIEVERBRUIK
U ziet de belangrijkste gegevens 

omtrent uw energieverbruik.

GECOMBINEERDE WEERGAVE
U ziet gegevens van zowel uw 

opbrengst als verbruik. Deze 

gegevens worden samen getoond.
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2 Jaar geldig

Uw eigen URL

3 Templates

HOSTED DISPLAY

79€

U regelt eigen hardware

2 Jaar geldig

Uw eigen URL

Display controller

3 Templates

HOSTED DISPLAY

149€

Met Display controller

CEMM display impressie

Wat zijn de 
Tarieven?

CEMM display is verkrijgbaar in een aantal 

vormen. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor 

enkel het hosted display waarbij u uw eigen 

computersysteem en scherm gebruikt. Maar 

u heeft ook de mogelijkheid om CEMM display 

af te nemen in combinatie met de Display 

controller, waardoor de oplossing 100% plug & 

play is en u alleen een scherm nodig heeft.

Tevens kunt u kiezen om CEMM display een of 

twee jaar af te nemen. Na deze periode betaalt 

u 39 euro per jaar als u de dienst wenst af te 

blijven nemen. CEMM display is echter geen 

abonnementsdienst en u zit nergens aan vast.

Ten slotte kunt u uw eigen logo laten plaatsen 

in uw display. Dit kost eenmalig 29 euro.

1 JAAR

49€

EIGEN LOGO

29€

Verlenging € 39 per jaar

Verlenging € 39 per jaarVerlenging € 39 per jaar



12 13

Wees trots op uw zonneproductie
en laat het uw bezoekers zien!

“
CEMM display in het pand van Cedel B.V.
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Wat is 
CEMM?

CEMM is de slimme energieverbruiksmanager 

van Cedel B.V en geeft u realtime inzicht in 

uw elektriciteitsverbruik, gasverbruik en de 

opwekking van uw zonnepanelen. U sluit de 

CEMM aan op de P1-poort van uw slimme 

meter (zoals hiernaast weergegeven), maakt 

verbinding met het internet en u kunt beginnen. 

CEMM is verkrijgbaar vanaf 179 euro en in twee 

uitvoeringen; CEMM basic en CEMM plus. Kijk 

voor meer informatie op www.cemm.nl

Kijk op www.cemm.nl voor meer informatie
over CEMM en alle toepassingen.

“
CEMM basic in de meterkast van Cedel B.V.



Cedel B.V. houdt zich als ingenieurskantoor 

bezig met de engineering en ontwikkeling 

van complexe projecten op het gebied van 

duurzame energie en energiemanagement.

U bent van harte welkom om eens 

te kijken in ons duurzame pand. Hier 

kunt u tevens een demo krijgen van de 

CEMM en CEMM display.

OVER CEDEL


