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Status zonnepark
Het zonnepark draait inmiddels 4 weken en heeft dankzij de zonnige periode reeds
230.000 kWh aan energie opgewekt (dit is het gemiddelde jaarverbruik van 65
huishoudens). Op dit moment is ZonnestroomNederland een aantal punten aan het
'herstellen' die naar voren zijn gekomen uit het technisch opleveringsrapport. De
verwachting is dat al deze punten deze week zijn opgelost.

Het terrein van het zonnepark is bijna opgeruimd. We hebben een belangstellende
gevonden voor de boomstam. Er wordt druk gewerkt om deze in kleine stukjes te
krijgen voor de houtkachel.

Alle gleuven voor de kabels zijn weer dichtgegooid en ingezaaid met graszaad. Er is
nu alleen nog wat regen nodig (het liefst 's nachts) voordat het weer groen wordt.
Binnenkort gaan we een meerjarig bloemenmengsel zaaien aan de zuid- en westkant
van het zonnepark voor de vlinders en de bijen.

Schapen
Er lopen momenteel 7 schapen van Willem Meesters te
grazen in het zonnepark.
De schapen houden het gras kort en bovendien zorgen ze
voor de natuurlijke bemesting. In mei zullen de schapen gaan
lammeren, waardoor de kudde bijna wordt verdubbeld.

Camerabeveiliging
Vorige week is de camerabeveiliging geïnstalleerd door Henry
Meerman Beveiligingstechniek. De zonnepanelen zijn nu goed
in beeld! Deze camera's waren één van de eisen voor de
verzekering van het zonnepark. De beelden worden opgenomen
en kunnen op ieder moment worden teruggekeken.

Energie VanOns
Door de gevolgen van de coronacrisis en de warme winter zijn de prijzen van elektriciteit
en gas op dit moment erg laag. Wellicht nog eens een goed moment om te kijken naar de
lage tarieven van Energie VanOns. Dit kan via de volgende link:
https://energie.vanons.org/cooperaties/lutten-levert/

Let op: de wederverkopersvergoeding (ca. €75 per jaar wanneer u gas / stroom
afneemt) is ook voor u!

info@luttenlevert.nl

Volg ons op Facebook

www.luttenlevert.nl

en Instagram
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Er is een app om inzage te krijgen in de opbrengsten van
het zonnepark.

Download hiervoor de app NetEco van Huawei in de App
Store (iOS) of Play Store (Android).

Inloggevens:

Inloggegevens:

LCSgrtr20180220

Domein: 94.237.41.17
Gebruikersnaam: info@luttenlevert.nl
Wachtwoord: LCSgrtr20180220

Let op: om deze app te kunnen laten werken op de
telefoon, moet er eenmalig de app toegang geven om de
gegevens van de telefoon te kunnen uitlezen, waaronder
de IMEI gegevens van je SIM-kaart. Wanneer het op een
tablet wordt geïnstalleerd dan zijn deze gegevens niet
beschikbaar en kan er een foutmelding komen.

De app opent standaard in het tabblad
'Overview'. Het actuele vermogen,
dagelijkse opbrengst, CO2 besparing
en de totale opbrengst wordt
weergegeven.

Als je in het tabblad 'Plant' op 'Lutten
Onderaan worden de totale energieopbrengst en de inkomsten in een
grafiek weergegeven.

Levert' klikt, staat onderaan een grafiek
met het geleverde vermogen gedurende
de dag. Hier kan ook ingezoomd en
teruggekeken worden.

