
Trio II P1 Energiedisplay
Heb je een slimme meter?

Wil je jouw energieverbruik en 
kosten live in kunnen zien?  



De voordelen op een rij

Met een GEO Trio II energiedisplay krijg je eenvoudig grip op 
ongemerkte verspilling. Het duidelijke schermpje zal iedereen 
in huis stimuleren om minder energie te gebruiken en hierdoor 
meteen een stuk duurzamer te leven. Zo bespaar je ook geld 
zonder in te leveren op comfort.

Onderzoek ‘Energieverbruiksmanagers in Nederland’ Planbureau voor de Leefomgeving april 2021

Bewezen gemiddeld 
5% besparing op de 

energierekening*

Extra effectief omdat de 
display voor iedereen 

in het huishouden goed 
zichtbaar is

Aankoop betaalt zich 
gemiddeld al na een jaar 

terug

Kleurweergave van 
verbruik van gas en 

elektriciteit

Budget makkelijk in te 
stellen om prestaties te 

volgen

Snel en eenvoudig zelf te 
installeren

100% accurate gegevens 
zowel op het moment zelf 

als in de historie

Geen stopcontact nodig 
in de meterkast: de 

zender werkt op stroom 
van de slimme meter

Werkt ook voor woningen 
met zonnepanelen

0000000

* 



Touchscreen display

Het display heeft een intuïtief 
touchscreen met eenvoudige 
navigatie en toont makkelijk te 
begrijpen overzichten van het 
energieverbruik. Daarnaast vergelijkt 
het display je verbruik met je 
budget, zodat je in de gaten kunt 
houden wat je kosten zijn.

De meest effectieve manager

Door de gedetailleerde real-time 
feedback en goede zichtbaarheid 
in huis is de GEO Trio II bewezen 
zeer effectief in het verminderen 
van energieverbruik. Dit wordt 
ondersteund door onderzoek 
van het Planbureau voor de 
Leefomgeving (2021)*.

Voeding

De GEO Trio II energiedisplay werkt 
op alle slimme meters vanaf 2014. Er 
is geen stopcontact in de meterkast 
nodig: de voeding van de zender 
komt uit de P1-poort van de slimme 
meter. Het display werkt via een 
standaard stekker en kan je dus 
overal in huis plaatsen.

Historisch energieverbruik 
(per dag)

Historisch energieverbruik 
(per maand)

Budget voor elektriciteit en gas



Voor meer informatie over het Geo Trio II P1 energiedisplay 
kunt u contact opnemen met Eco-Logisch:

E-mail: geo@eco-logisch.nl

Telefoon: 020 2629462

Maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 

Eco-Logisch levert ook energiedisplays aan gemeenten, 
organisaties zoals woningcorporaties, lokale 
bewonersinitiatieven en energiecorporaties.

Daarnaast leveren we extra services voor zakelijke 
klanten, zoals:

 • Extra klantenservice

 • Installatietrainingen

 • Aangepaste prijzen bij grote afnames

 • Installatieservice


