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Jullie zorgen voor 2x voeding en  
1x internet, hello energy zorgt voor 
installatie van overige hardware. 

hart van scherm
op ooghoogte
1750 mm

hello energy tv scherm 55”

positie beugel 
onder hart
van TV
1650 mm

hoogte hart wcd’s = 1860 mm 
of hoger.

Voorbereiden gebruik hello 
energy show in nieuwbouw

Jullie willen laten zien hoe duurzaam jullie panden 
zijn. Het hello energy show pakket helpt daarbij! 
In deze handleiding vind je de vereisten waarmee je 
tijdens bouw rekening moet houden om hello energy 
te kunnen implementeren. 

hello energy ‘show pakket’
Het hello energy show pakket bestaat uit  
een TV scherm, mediaspeler, ophangbeugel  
en software. Het scherm laat dynamische  
content zien, die gebruik maakt van data  
uit de hoofdmeters elektriciteit, gas en water. 
Daarnaast gebouwinformatie via video’s, foto’s 
en tekst, tips en actuele openbaar vervoer-
informatie en nieuws. De mediaspeler haalt  
via een vaste internet verbinding (50 Mbit/s)  
de content realtime op. Voor het TV scherm 
en de mediaspeler zijn 2 wandcontactdozen 
(wcd) met 230V nodig. De wcd’s en het 
internet moeten op 180 cm hoogte achter 
het scherm komen. 

Let op: de doorlooptijd voor het aansluiten van 
een internetverbinding is vaak enkele maanden. 
Begin daarom al vroeg tijdens de bouwfase met 
de aanvraag hiervan. 

Zonnepanelen en datakoppelingen
Voor het uitlezen van de opwekking door  
zonnepanelen (PV) en dit laten zien op het  
TV scherm, heeft het plaatsen van een Bruto 
Productiemeter (bpm) de voorkeur. Bij gebruik 
van SDE+ subsidie is dat zelfs verplicht. 
Als er nog andere datakoppelingen gewenst  
zijn, neem dan tijdig even contact met ons op.  
Bijvoorbeeld voor het uitlezen van laadpalen, 
een gebouwbeheersysteem of andere  
interessante koppelingen of feeds.

Speciale voorzieningen voor het TV scherm
Soms is het ophangen van het scherm op  
de juiste positie aan een muur voldoende.  
Als er specifieke wensen zijn, laat ons dat  
dan tijdig weten, zodat we dit samen goed  
kunnen voorbereiden. Denk bijvoorbeeld aan 
een afwijkende maat van het scherm, liever 
portrait dan de standaard landscape, het  
inbouwen van het scherm of een speciale  
anti-diefstal behuizing. Of voor andere  
speciale wensen voor het ophangen,  
zoals een plafondbeugel.

hello energy is niet aansprakelijk voor verkeerde positie scherm, voeding, internet en maatvoering. www.hello-energy.com
hello@hello-energy.com +31 88 436 74 00

Afhankelijk van de voorbereiding op locatie en de wensen
duurt het hello energy traject 6 weken of langer. 

Voor oplevering pand
Aanleg vast internet & stroom (2x wcd per scherm)

Tijdlijn

Na oplevering pand
Scherminstallatie doen wij in overleg na of rond oplevering 
van het gebouw.

Checklist 
vaste internetaansluiting (50 Mbit/s)
2x voeding 230V
hart wcd’s op hoogte 180cm
wcd’s achter scherm
bij PV Bruto Productiemeter plaatsen 

Muur gereed voor installatie

Schets van de achterzijde van een 55” horizontaal scherm na de installatie.

Scherm na installatie

TV wall bracket

media 
player

GSM-
router

netwerk patch

Media player hoogte: 105 mm
Media player breedte: 110 mm
Media player diepte: 40 mm

power socket 2x + 1x for GSM-router 
(only by request)


