
Energie
in zicht

Wilt u niet wachten tot morgen voor 
uw meetdata van nu?
U wilt actuele data van uw energieverbruik. Zodat 
u sneller energie kunt inkopen en verkopen. Met 
Near Realtime Data ontvangt u elke 5 minuten 
de actuele gegevens van uw elektriciteitsverbruik. 
U weet precies hoeveel energie u verbruikt of 
opwekt. Hiermee krijgt u een nauwkeurig overzicht 
van uw energieverbruik- en kosten. Ook kunt u 
naderende pieken eerder signaleren en hierop 
inspelen. U optimaliseert uw verbruik en 
verlaagt kosten. De data is in uw eigen 
energiemanagementsysteem (EMS) 
zichtbaar. Zo houdt u grip op energie. 
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iets voor u?
Near Realtime Data

 3 Actueel inzicht in uw energieverbruik  
 tot in detail

 3 Elke 5 minuten het actuele verbruik
 3 Data in uw eigen     

 energiemanagementsysteem (EMS) 
 3 Beter in- en verkopen van energie
 3 Kosten minimaliseren, handelsresultaten  

 maximaliseren
 3 Demand response: smart charging en  

 naderende pieken eerder signaleren 
 3 Sneller storingen of afwijkingen in het  

 verbruik signaleren en lokaliseren

Dit leaflet is met zorg samengesteld.
Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend.



Energie in Zicht

Kenter meet energie. Al jaren. Voor de 
ondernemende grootverbruikers zoals u, die 
inzicht willen hebben in hoeveel energie ze 
wanneer, waar en waarvoor gebruiken. We 
plaatsen de meters, leveren verbruiksdata en 
geven overzicht met online data-analyses. Zodat 
u duurzaam en kostenbewust kunt ondernemen. 
Kenter vindt altijd een relevante en innovatieve 
oplossing, waarmee u kunt besparen op energie 
en energiekosten. Iets voor u? Dan is Kenter het 
startpunt!

Vraag vandaag nog aan! 

Benieuwd naar wat Near Realtime Data ú 
oplevert? We adviseren u graag! Wilt u meer 
weten over Near Realtime Data of direct 
aanvragen? Neem dan contact op met onze 
klantenservice via 088 – 191 15 55 of 
service@kenter.nu

Of kijk op www.kenter.nu

Kenter meetbedrijf. Energie in zicht

 3 Servicedesk voor al uw vragen
 3 Storingsdienst
 3 Jarenlange ervaring op het gebied van    

 meterbeheer en datacollectie
 3 Kwaliteit conform de Meetcode Elektriciteit    

 en de Meetcode Gas-RNB
 3 ISO 9001 en VCA* gecertificeerd

Met Near Realtime Data ziet u elke 5 minuten uw actuele 
elektriciteitsverbruik. U kunt direct inspelen op uw actuele 
verbruiksgegevens en bijsturen op meer rendement en 
minder kosten.

Hoe werkt het? 
We maken zo veel mogelijk gebruik van de reeds 
aanwezige meetapparatuur. Indien deze niet geschikt 
is, dan wordt de meetapparatuur geschikt gemaakt of 
vervangen. Elke 5 minuten wordt de meetdata bijgewerkt.  
Zo heeft u het meest nauwkeurige inzicht in uw verbruik. 
U krijgt de beschikking over een webservice waarmee u 
Near Realtime Data kunt inlezen in uw eigen EMS. 
U hoeft zelf alleen een aanpassing te doen in de software 
van uw EMS. Vanaf dat moment kunt u inspelen op uw 
actuele verbruiksgegevens. Near Realtime Data is ook 
geschikt voor gas. Voor gas ontvangt u elk uur de actuele 
verbruiksgegevens.

Wat kost dat?
U betaalt maandelijks een aantrekkelijk tarief voor het 
verzamelen en via de webservice beschikbaar stellen van 
de near realtime meetgegevens.  Ook het verhelpen van 
storingen zit bij de prijs inbegrepen.
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METEN
Elke 5 minuten 
uw actuele 
energieverbruik

INZICHT
U kunt direct 
bijsturen op meer 
rendement en 
minder kosten

DATA
De waarden zijn 
in uw eigen EMS 
te lezen




