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Het hoe en waarom van meten!



Fudura in vogelvlucht

Dagelijks bewegen zo’n 
25.000 bedrijven en 
organisaties in de juiste 
richting dankzij onze helder en 
duurzame stuurinformatie. Wij 
geven u grip op verbruik én 
kosten.

Daarmee is Fudura op 
alle vlakken de partner in 
energie.

Samen met onze klant bekijken 
we wat de mogelijkheden zijn. 
Naast meetdiensten verzorgen 
wij de energieinfrastructuur
zoals transformatoren, meet-
installaties, schakelinstallaties én 
laadpalen voor elektrisch vervoer.
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Een duidelijke kijk op de toekomst en onze rol hierin

We geloven in een toekomst waarin we 
efficiënt en bewust met energie omgaan.

ONZE VISIE

Wij helpen ondernemingen met het continu 
verbeteren en verduurzamen van hun 
energieprestaties.

ONZE MISSIE

Wij leveren 
infrastructuur op 
de behoeften van 
ondernemingen én 
de toekomstige 
energievoorziening Wij realiseren 

energiebesparingen
bij ondernemingen

Wij zetten data in om 
bedrijfsvoering van 
ondernemingen te 
verbeteren
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De energie van Fudura

Vier locaties verspreid over heel
Nederland.

Ruim 250 enthousiaste medewerkers

Onderdeel van Enexis Groep

Bekijk hier wat we
voor NS betekenen
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Wat meet Fudura ?

Elektra Gas BPM
Tussenmeters

Warmte Water

Van data naar energieprestaties



7

Data waardeketen

Uitlezen van de meters, het  
collecteren van de meetdata. Inclusief 

storing en controles en onderhoud 
(bijv. preventief vervangen).

Opslag, reparatie en 
validatie van de 

meetdata

Distributie van 
meetdata naar 

marktpartijen en 
klanten

Het aggregeren en 
combineren van 

Meetdata en andere 
data m.b.v. formules 

en logica.

Het rapporteren en 
visualiseren van de 

data

Waardeketen van meetdata
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Meetdata omzetten in toegevoegde waarde voor de klant

Commodity
Show me what is costs

Good product
Show me how it works

Toekomstgericht;
Bijdrage aan Strategische / 
organisatorische vraagstukken; 

Inzicht
Goede service en ondersteuning
Inzicht 

Product
Laat verbanden zien

Commodity
Kosten verrekening
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Data

informatie

Kennis

Wijsheid
Principes begrijpen, kennis om 
een besluit te nemen

Patronen begrijpen, Informatie 
met ervaring, content, 
interpretatie  is kennis

Inzicht in relaties

Ruwe data

Bron: DIKW model Bron: Miller Heiman

Standaard meetverantwoordelijkheid

Grafieken, rapportages in Mijn Fudura Pro

Factuur controle, geautomatiseerd 
energie advies, project tracking

Energie prestatie contract

Data hiërarchie Toegevoegde waarde voor de klant Voorbeelden
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De markt vraagt steeds om meer én actuelere meetdata.
Meetdata 

Inzicht

Sturen

Besturen
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De markt vraagt steeds meer om actuelere meetdata.

Neartime Meetdata 

Delayed
gisteren 

Neartime
vandaag (5 - <1 min)

Realtime
vandaag (<10 sec)

Elec. 15 min Elec. 15 – 5 min Elec. 5 – 1 min

Gas 1 uur Gas 1 uur – 5 min Gas 1 uur – 5 min
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Neartime meetdata voor energieleveranciers/producenten

Klantcase energieleveranciers

Grote leveranciers/producenten
Near-time metingen
Handel in energie
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Met realtime meetdata voor het verlagen van uw energiekosten of het 
verhogen van uw handelsresultaten.

Klantcase

Realtime data: 

• Altijd inzicht in uw actuele energieverbruik; 
• Effectiever energie in- en verkopen;
• Mogelijkheden om snel in te grijpen bij afwijkend of 

onverwacht verbruik;
• Signaleer en lokaliseer sneller storingen en afwijkingen in 

uw energieverbruik;

Klant case: snel de windmolens uit de winddraaien 
bij negatieve handelsprijzen.

Ander voorbeeld. Zonneparken afschakelen bij 
congestie 

Bijschakelen
Koel- en vrieshuizen of elektrische boilers



13

Met real time energie inzicht sturen op stiptheid en 
beschikbaarheid

Klant case

Efficient Laden
Vervoer en heftrucks

Elektrische bussen
Snellaadstations
Groningen Drenthe
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Trends in de markt



15 Bron: Accenture analysis

Meta ontwikkelingen

Zeven trends, gedreven door de energie transitie, zijn opkomend 
en zorgen mogelijk voor disruptief in de industrie

1 Productie 
decentralisatie

2 Electrische voertuigen

3 Elektrificatie

Decentralisatie van netten4

5 Energie efficientie

6 Dynamische prijzen

7 Opslag

Gecentraliseerde productie door 
kolen, gas en kernenergie

Gedecentraliseerde productie door 
wind, waterkracht, thermische 
energie en zonne-energie

Gasgestooktte verwarming Warmtepompen, verwarming op 
basis van restwarmte

Voertuigen met 
verbrandingsmotoren Elektrisch aangedreven voertuigen

2 netwerken; elektriciteit en gas Meerdere netwerken; warmte,
biogas

Energieverlies, inefficientie LED-verlichting, isolatie, efficiëntie

Dag en nacht tarief Flexibele tarieven voor het beheer 
van productie en netcapaciteit

Beperkt gebruik van opslag Technische flexibiliteit en 
optimalisatieoplossingen; bijv.  
batterijopslag, stroom naar 
waterstof

7 techniek gedreven trends.. ..veranderen de wereld van nu.. ..naar de wereld van morgen..



Wisten jullie dat…
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• Het aandeel DC-componenten in ons elektriciteitsnet snel toeneemt door o.a. 
elektronica, PV-panelen en EV?

• AC/DC omvormers voor ‘vervuiling’ kunnen zorgen op het elektriciteitsnet?
• Gevoelige apparatuur steeds vaker problemen ervaart door deze vervuiling?
• De economische schade hiervan wordt geschat op €150mld per jaar in de EU?

Power Quality



uitval van apparatuur en systemen;
versnelde slijtage van apparatuur;
hogere kosten voor onderhoud;
onnodige energieverliezen;
inefficiënt gebruik van de installatiecapaciteit;
ontbranden van correct gedimensioneerde kabels en 
componenten;
verhoogde CO2-uitstoot.
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Frequente gevolgen van een slechte Power Quality:
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Power Quality als onderdeel van de 
totaaloplossing van Fudura
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Power Quality 
monitoring

Voorbeeld
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CO2 reductie
Energiebelasting en subsidies
Optimalisatie van het onderhoud
Verduurzamen van de onderneming
Factuur controle
Kosten besparing

Waarom?

Meten = Weten
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Vragen?



www.fudura.nl

http://www.fudura.nl/

