FLUVIUS PREMIE “STURING ELEKTRISCHE WARMTE”
VOOR INTEGRATIE TUSSEN UW TELETASK SYSTEEM EN DE DIGITALE METER

WAT IS DE FUNCTIE VAN DE
TOEPASSING VAN DE TELETASK
P1 INTERFACE (REF TDS12340BE)?
Via de integratie van de TELETASK
P1 interface kunnen - afhankelijk
van de elektrische installatie in een
woning - toestellen voor de productie
of -opslag van warmte automatisch
aangestuurd worden met als doel:
• verbruikers in- of uitschakelen naargelang
de opgewekte stroom, het stroomverbruik
en het tariefplan dat actief is om zo de
uiteindelijke energiekosten te beperken
! TELETASK en zijn partners zijn niet
verantwoordelijk voor eventuele
wijzigingen in de Fluvius voorwaarden.

• een toestel in te schakelen op
ogenblikken dat er eigen productie is van
elektriciteit (bv. door zonnepanelen)

• het afgenomen elektrisch vermogen
van uw (grootste) verbruikers
te verlagen of verhogen

PREMIEBEDRAG, NODIGE
DOCUMENTEN EN
LINK- AANVRAAG
Het Fluvius premiebedrag bedraagt 50%
van de factuurbedragen, incl. BTW voor
woongebouwen en excl. BTW voor niet
woongebouwen. Verder komen enkel
facturen met een maximumbedrag van € 400
in aanmerking met een eindfactuurdatum
tussen 01/01/2021 en 31.12.2022 die op
datum van de premie-aanvraag niet ouder
zijn dan twee jaar. De premie is éénmalig
en beperkt tot 1 premie per EAN.
Een installateur moet het toestel plaatsen
en in dienst stellen. Hij zorgt ook voor
het nodige attest dat u samen met uw
eindfactuur en aanvraag dient in te dienen.

START UW ONLINE
AANVRAAG HIER:

https://mijn.fluvius.be/premies?_gl=1*1kr77s0*_
ga*MTg2Nzc0NDgyLjE2NDc0Mjg4NTY.
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TDS12340BE P1 interface voor digitale meter

Dankzij de komst van de digitale meter
kunnen gezinnen op een efficiënte manier
hun warmte- en elektriciteitsverbruik
afstemmen op hun noden. Heel
wat gezinnen verwarmen elektrisch
in de vorm van een warmtepomp,
warmtepompboiler, elektrische boiler
of een accumulatieverwarming. Dankzij
de installatie van een sturingsapparaat
(TELETASK P1 interface) kunt u uw
elektriciteits- en warmteverbruik zoveel
mogelijk afstemmen op uw eigen productie
(bijvoorbeeld via zonnepanelen), en/
of piekmomenten vermijden. Voor de
aankoop en de plaatsing van de TELETASK
P1 interface, door uw installateur,
heeft u recht op een premie.

