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De rol van Fudura binnen de energieketen

De voordelen van Fudura

voor installateurs en zakelijke energie klanten

Iedere grootverbruiker in energie (aansluiting > 3 x 80 Ampère of aansluiting > 40m3 gas per uur) heeft een
meetbedrijf nodig. Fudura is hierin geaccrediteerd partner en zorgt voor de meter bij grootverbruikers,
collecteert, valideert en maakt de energiestromen online inzichtelijk via MijnFudura.

Fudura heeft tientallen jaren ervaring op het
gebied van middenspanning (engineering &
aanleg en onderhoud) en kan daardoor van A tot
Z ontzorgen
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Communicatie

Fudura levert maatwerk, communiceert snel en
is het prettig mee samenwerken

Fudura beschikt over ervaren technici in zowel,
laag- als middenspanning, gas techniek, en
meetdienten voor aanleg en onderhoud en heeft
engineeringscapaciteit in huis om netten en
bijbehorende componenten te dimensioneren

Zakelijke energie klanten

Contract over
meetverantwoordelijkheid

Fudura werkt met alle netbeheerders samen
en kan fungeren als contactpersoon voor de
netbeheerder

Netbeheerder

Fudura levert schaalbare laadoplossingen
voor zowel het aantal laadpalen als vanaf
de energievoorziening

Fudura heeft bij haar klanten een groot ‘installed
base’ en beschikt over een 24/7 storingsdienst
met een omvangrijke storingsvoorraad

Fudura doet continu onderzoek naar hoe zij
klanten kunnen ondersteunen in een meer
duurzame energievoorziening. Fudura test
momenteel een 500 kWh batterijopslag en doet
onderzoek naar Power Quality (kwaliteit van
elektriciteit)

Fudura kent de eisen van de verschillende
netbeheerders in Nederland

Fudura kan in heel Nederland van MS (Middenspanning) installaties
de energie inrichting ontwerpen, realiseren en onderhouden.
Het elektriciteitsnet is in Nederland op deze manier opgebouwd.
Fudura kan in ieder onderdeel ondersteunen.
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2000 t/m 10000 kVA
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Toezichthouder
Ziet toe op een optimale marktwerking voor de energieketen zakelijke markt.

MS/LS aansluiting
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(t/m 3x 80 Amp.)

HS- hoofdnet

Visie Fudura
Fudura gelooft in een wereld
waarin we eerlijk en efficiënt
met energie omgaan.
Transformator op minerale olie
of Biologische transformator

Gietharstransformator

Laagspanningsrek

Compactstation

Missie Fudura
Wij helpen organisaties met het continu
verbeteren en het verduurzamen van
hun energieprestaties.

Onze producten en diensten

Onze diensten

Wij ontwerpen, realiseren en/of onderhouden meetinrichtingen (elektra, gas, warmte, tussenmeters, water,
MLOEA en Brutoproductiemeters), compleet ingerichte (biologische) trafostations en laadpalen door middel
van verhuur en verkoop.
Wij meten het energieverbruik en geven online energie-inzicht.

Wij leveren infrastructuur
afgestemd op behoeften van
klanten én de toekomstige
energievoorziening.
• Fudura heeft een actieve rol in het
realiseren van toekomstbestendige
energie infrastructuur (zoals
laadpalen of energieopslag) .

Wij realiseren energiebesparing bij
onze klanten.

Wij zetten data in om bedrijfsvoering
van klanten te verbeteren.

• Minder energieverbruik betekent
een minder grote noodzaak voor
fossiele brandstoffen.

• Wij vertalen data naar informatie om
continuïteit te waarborgen, risico’s
te beheersen, kosten te besparen en
op afstand te besturen.

• Wij realiseren deze energiebesparing enerzijds door het leveren
van duurzame infrastructuur en
anderzijds door het verschaffen van
inzicht in energiestromen waarop
klanten kunnen acteren.

• Bedrijven zien ons als dé partner
voor data gedreven energiediensten
en werken actief met ons samen.

Bieden van diverse (maatwerk) diensten rondom de trafo’s, meters en laadpalen:
• Meetverantwoordelijkheid
• 24/7 storingsdienst
• Installatieverantwoordelijkheid
• Onderhoud en beheer
• Onderhoud Plus: inspectie, onderhoud en fingerprint (activiteit die wordt uitgevoerd
bij onderhoud midden-spanning schakelaars) voor bestaande transformatoren

realisere

Van data naar energieprestaties
Energie en ondernemen horen bĳ elkaar.
Evenals inzicht en het sturen op energieprestaties.
Met diverse energiemodules en slimme oplossingen
krijgt u deze scherpe blik op uw energiezaken.

Met twee online inzichtmodules: Mijn Fudura Go
voor inzicht en vergelijkingen en Mijn Fudura Pro
voor volledige ‘kĳk’ en grip op uw performance.
•

•

Mijn Fudura Go
Kosteloze online tool die daadwerkelijke inzicht geeft
van energieverbruiken Fudura klanten. Interessant voor
organisaties met minder dan drie vestigingen.
Mijn Fudura Pro
Betaalde online tool die daadwerkelijk inzichten
geeft van energieverbruiken Fudura klanten en de
mogelijkheid biedt voor het uitgebreid analyseren van
energieverbruiken. Interessant voor organisaties met
minimaal drie vestigingen.

Mijn Fudura Go

Laadinfrastructuur
De voordelen van Fudura:

Wilt u liever eenmalig of periodiek de onbewerkte data
ontvangen om in te laden in uw eigen systeem? Dan kunt
u gebruik maken van de webservices, FTP (File transfer
protocol) of via e-mail.

•
Mijn Fudura Pro

•
•

SDE: Dé aantrekkelijke regeling voor duurzame
ondernemers
•

•

SDE+ subsidie: is beschikbaar voor organisaties
die hernieuwbare energie gaan produceren. Hierbij
zijn er 5 categorieën: biomassa, geothermie, water,
wind en zon. Fudura ondersteunt met een meetplan
die energiestromen inzichtelijk maakt, levert juiste
gegevens voor certificering/ toetsing, geeft advies over
wet- en regelgeving en procedures en is specialist in
stroom-, warmte- en groengas installaties.
SDE++ regeling: is een nieuw en breder vervolg op
de eerdere SDE+ regeling, met niet alleen subsidies
ter stimulering van hernieuwbare energieproductie,
maar ook andere industriële CO2-reducerende
technieken. Fudura ondersteunt met een meetplan
die energiestromen inzichtelijk maakt, levert juiste
gegevens voor certificering/ toetsing en geeft advies
over wet- en regelgeving en procedures.

Gesloten Distributie Systeem
Als eigenaar van een particulier net, een zogenaamd
Gesloten Distributie Systeem (GDS), bent u verplicht
om derden op uw net de mogelijkheid te geven in een
vrije keuze van energieleverancier. Dit brengt extra
administratief werk met zich mee. Fudura faciliteert deze
dienstverlening graag voor u.

Elektriciteitsmeter

Bruto Productie Meter

Onafhankelijke Diensten Aanbieder (ODA)
Fudura heeft ODA-rechten en mag in opdracht van de
gebruiker de verbruiksdata van de kleinzakelijke meters via
de netbeheerder uitlezen. Deze verbruiksdata is dan weer
via één van de energiemodules in te zien. Fudura voldoet
aan de specifieke eisen, het systeem beveiligd zijn en
regelmatig dient er een audit plaats te vinden die aan de
nodige juridische vereisten dient te voldoen.

Volledige ontzorging vanaf installatie tot en met
beheer van de laadpaal, inclusief 24/7 storingen
oplossen.
Onafhankelijk advies over beste laadoplossing.
Keuze uit meerdere type laadpalen van lage
vermogens (AC laadpalen) voor personenvervoer en
kleine trucks en bussen tot zeer hoge vermogens
(DC laadpalen) voor zware trucks en vrachtschepen.

•

•
•

Smart Charging. Door slim laden kunnen
meerdere voertuigen tegelijk laden zonder
dat het aansluitvermogen overschreden wordt.
Verhuur laadpalen waardoor hoge investeringen
weggenomen worden.
Klanten kunnen de laadpaal terugverdienen
door deze open te stellen voor gastgebruik.

De energie van Fudura
Vijf locaties verspreid over Nederland
Ruim 310 medewerkers

Fudura in vogelvlucht
Dagelijks bewegen zo’n 25.000 organisaties in de juiste richting dankzij
onze heldere stuurinformatie. Wij geven grip op verbruik én kosten. Samen
met onze klant bekijken we wat de mogelijkheden zijn. Naast meetdiensten
verzorgen wij de energie infrastructuur zoals compleet ingerichte
trafostations én laadpalen voor elektrisch vervoer. Daarmee is Fudura op
alle vlakken de partner in energie.

Wie zijn onze klanten?
Wij helpen ruim 25.000 zakelijke klanten aan een betrouwbare energie-infrastructuur
Een greep uit onze klantendatabase:

Meer informatie?

Heeft u vragen over de dienstverlening van Fudura? Neem gerust contact op met onze
Klantenservice via het telefoonnummer 088 - 857 88 77. Bereikbaar op werkdagen van
08.00 uur tot 17.00 uur. Wij helpen u graag verder.

