Kenter
Meetwaarde-omvormer
Efficiënt energiemanagement?
Met de Meetwaarde-omvormer.
Stel u beheert een industriële of grote
opwekinstallatie. Dan wilt u afwijkingen in
energieverbruik – die ook kunnen duiden op
storingen – snel signaleren. Zodat u tijdig
bijstuurt en schade of stilstand voorkomt.
Het kan met de Meetwaarde-omvormer.
Hiermee volgt u uw energieverbruik – in
verschillende grootheden – nauwkeurig
en realtime. U weet altijd precies hoeveel
energie u verbruikt, en signaleert direct
afwijkingen in het verbruik.

Meetwaarde-omvormer,
iets voor u?
Meetwaarde-omvormer
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Snel afwijkend verbruik signaleren
Reduceren van piekbelasting
Nauwkeurig en realtime verbruik 			
monitoren in verschillende grootheden
Slimme koppeling met uw 				
energiemanagementsysteem

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

Energie
in zicht

Kenter
Meetwaarde-omvormer
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Met de Meetwaarde-omvormer krijgt u realtime en heel
nauwkeurig inzicht in de energie die u verbruikt voor uw
complexe productieprocessen. Verhelderend, want zo
kunt u uw energieverbruik heel gericht bijsturen en flink
op kosten besparen. Bovendien ziet u direct afwijkingen
in het verbruik, die bijvoorbeeld kunnen duiden op een
storing in het productieproces.

Hoe werkt het?

INZICHT
De meetwaardeomvormer
biedt u inzage in een of
meer elektrische
meetwaarden.

KOSTEN
Met dit inzicht
kunt u afwijkingen
in uw verbruik
opmerken en ingrijpen
en bijsturen in uw
productieprocessen!

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!

De Meetwaarde-omvormer is een effectief hulpmiddel
waarmee u inzicht krijgt in uw energieverbruik in meerdere
elektrische grootheden, bijvoorbeeld kW, kVAr, kVA,
Volt, Amp, Hz, Cos phi. De Meetwaarde-omvormer zet
de meetwaarden om naar analoog signaal (± 20 mA),
die u koppelt aan uw energiemanagementsysteem.
Onze meetwaardeomvormer heeft standaard 3
analoge uitgangen. Is dat niet voldoende, dan kan de
meetwaardeomvormer ook voorzien worden van een
Modbus uitgang, waarmee u een seriële koppeling
me uw energiemanagementsysteem kunt realiseren.
De uitgang(en) van de meetwaardeomvormer
koppelt u vervolgens eenvoudig aan uw
energiemanagementsysteem.

Wat kost dat?

U kunt de Meetwaarde-omvormer van ons huren. Het
maandelijkse huurtarief is inclusief service en onderhoud.
Voor het plaatsen, aansluiten en programmeren van de
Meetwaarde-omvormer brengen we altijd een eenmalig
bedrag in rekening.

Vraag vandaag nog aan!

Kenter meetbedrijf. Energie in zicht

Benieuwd wat de Meetwaarde-omvormer ú
oplevert? Wij adviseren u graag! Meer weten
of direct aanvragen? Neem dan contact op met
onze Klantenservice via 088 - 191 15 55 of
service@kenter.nu
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Of kijk op www.kenter.nu
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Servicedesk voor al uw vragen
Eigen storingsdienst
Jarenlange ervaring op het gebied van 			
meterbeheer en datacollectie
Kwaliteit conform de Meetcode Elektriciteit 			
en de Meetcode Gas-RNB
ISO 9001 en VCA* gecertificeerd

