Waaruit bestaat Bliq?
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Met behulp van de Bliq-vanger lezen we jouw
verbruiks- en productiedata uit. Op basis hiervan
gaan we zo goedkoop mogelijk stroom in- en
verkopen, en voorkomen we hoge pieken.

Jij krijgt real time inzicht via
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de Bliq app.
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Elke maand krijg je een uitgebreid
rapport waarin we tonen wat we voor je
hebben gedaan.
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Voor het aansturen sluit je een abonnement bij ons af en voor je stroom
een energiecontract bij onze energiepartner. Hiermee krijg je toegang tot
de energiemarkt.

Onvermoeibaar zorgt Bliq dat jouw energiefactuur zo laag
mogelijk is; dag en nacht, week en weekend. Het is de slimme
schakel tussen je zonnepanelen, thuisbatterij en de energiemarkt. En daardoor jouw toegang tot de goedkoopste en meest
duurzame stroom. Met Bliq verkort je dus de terugverdientijd
van je zonnepanelen en thuisbatterij aanzienlijk.

Bliq leest je slimme meter en de omvormer van je zonnepanelen uit.
Zo monitort Bliq hoeveel elektriciteit je nodig hebt. Het keert je verbruik
compleet binnenstebuiten: hoeveel verbruik je, wanneer piek je, wanneer
heb je stroom te veel en wanneer heb je extra energie nodig en moet je dus
bijkopen? Net zoals elk gezin anders is, is je verbruik op elk moment van de
dag/maand/het jaar anders.

Bliq stelt elke dag jouw ideale stroomprogramma samen.
Om dit te doen, heeft Bliq nodig:
Je verbruikspatroon. Dat monitort Bliq gewoon zelf.
De verwachte productie van zonnestroom. Hiervoor worden
de weersvoorspellingen van Frank en de capaciteit van jouw
zonnepanelen gebruikt.
De elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkt (Bliq checkt
24 uur op voorhand).

Sergeant Bliq deelt commando’s uit.
Niet aan jou, tiens, doe jij maar gewoon verder je ding. Wel aan je batterij.
De Bliq-software is verbonden met je slimme thuisbatterij en zet haar aan
het werk.
Op een bewolkte dag vult hij je thuisbatterij tegen de laagste prijs die er in
24 uur tijd voorbij komt op de groothandelsmarkt. Voor je het weet zit je
batterij vol groene energie. Op een zonnige dag (wanneer er dus meer
stroom in je batterij zit dan je nodig hebt) zorgt Bliq dat je slimme batterij
ontladen wordt en je je stroom tegen de hoogste prijzen verkoopt op de
energiemarkt. Ka-tsjing.

Voilà. Bliq zorgt er dus voor dat elk huis elke dag optimaal
elektriciteit kan gebruiken.
Je zet je eigen elektriciteit optimaal in, krijgt stroom voor de beste prijs en
krijgt de beste prijs voor je stroom, en je vermijdt pieken op het net.
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Hoe krijg ik Bliq in huis?
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Je hebt al zonnepanelen, een slimme meter en
een thuisbatterij. Of je wil dat allemaal laten
plaatsen. Gij se slimmerd!

Je hebt al een vooruitstrevende installateur. Of wij
regelen er een voor je. Een goeie. Beloofd.
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De installateur installeert de Bliq-vanger en helpt
je meteen bij het afsluiten van je abonnement en
dynamische energiecontract.

Bliq monitort drie maanden lang je verbruik en
komt alles te weten over je pieken en dalen. In je
verbruik, niet in je liefdesleven.
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Sesam open de elektriciteitsmarkt! Bliq maakt nu
elke dag een stroomprogramma op jouw maat.
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