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Hoe werkt een Tussenmeter
Zoals elk bedrijf heeft ook u een wettelijk verplichte 
hoofdmeting. Deze geeft u alleen inzicht in uw totale 
verbruik. Door de plaatsing van een Tussenmeter 
krijgt u meer inzicht. Een Tussenmeter meet 
het verbruik vanaf het punt waar deze wordt 
aangesloten. Zo krijgt u: helder én volledig inzicht. 
Dat wat u nodig heeft om duurzamer te ondernemen 
en om écht te kunnen besparen.

Neem als voorbeeld een verzamelgebouw. De 
hoofdmeter registreert het verbruik van het totale 
gebouw. U kunt in dit gebouw op elke gewenste 
locatie een Tussenmeter plaatsen. Hiermee krijgt u 
helder inzicht in het verbruik per locatie en kan deze 
exact verrekend worden. Fudura levert Tussenmeters 
voor elektra, gas, warmte en water.

Ons meetplatform en onze expertise
Fudura beschikt over een zeer flexibel meetplatform 
waarmee inmiddels een grote diversiteit aan 
Tussenmeters wordt uitgelezen. Heeft u zelf al 
energiemeters? Fudura zorgt razendsnel voor een 
oplossing zodat u de data én het inzicht verkrijgt.

Grip op de energieprestaties 
met Mijn Fudura Pro
Zijn energiemonitoring en energiemanagement 
belangrijke aspecten van uw bedrijfsvoering, dan 
is de energie inzichtmodule Pro uw onmisbare 
informatiesysteem.

Mijn Fudura Pro 
Met een abonnement op energiemodule Mijn Fudura 
Pro krijgt u die scherpe blik op energiezaken en kunt 
u sturen op de performance. Deze zeer uitgebreide 
energiemonitor is voor u hét systeem wanneer 
u dagelijks bezig bent met de energiestromen in 
uw bedrijfsprocessen. U maakt hierin onder meer 
analyses, data exports en rapporten. U beschikt  
over heldere dashboards en een praktische tool  
voor uw benchmarking.

Met de meetdienst Tussenmeter heeft u inzicht in uw energie-verbruik. Exact en 
specifiek. Per gebouw, ruimte of zelfs per gebruiker. Daarmee wordt sturen en 
bijsturen voor u heel bereikbaar en eenvoudig.

Hoeveel energie verbruikt het kantoor vergeleken met de productieafdeling? Welke invloed 
heeft de individuele medewerker op het totale verbruik?  Welke machine verbruikt de meeste 
energie? De juiste Tussenmeters op de juiste plaatsen geven u de juiste antwoorden.

Voordelen van Tussenmeters

Helder inzicht in uw verbruik

Exact verbruik doorbelasten

Grip op de energieprestaties en kosten
met Mijn Fudura Pro

Combinatie met meetproducten mogelijk
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Stappenplan plaatsen 
Tussenmeter elektra 3

Het type Tussenmeter is volledig afhankelijk 
van de situatie en uw wens. Onze 
specialist bekijkt de situatie en gaat met 
u in gesprek om te bepalen wat de meest 
passende meetoplossing is met als doel uw 
energievraagstuk inzichtelijk te maken. 
Het type Tussenmeter is afhankelijk van: 

• Aantal Ampère; wij hebben indirecte (vanaf 
50A) en directe Tussenmeters (tot 50A).  

• Soort meting; wilt u met de Tussenmeters 
alleen het verbruik of ook de teruglevering 
meten?

Tussenmeters worden telemetrisch 
uitgelezen door middel van het zogeheten 
M-bus protocol of puls. Alle geplaatste 
Tussenmeters zullen gekoppeld worden 
aan één modem en dit modem kan de data 
verzenden naar Fudura.

Type Tussenmeter bepalen

Het uitlezen van de Tussenmeters

4 Fudura krijgt automatisch de data van 
de modem toegestuurd. Deze data delen 
wij vervolgens weer met u  via de door 
u gekozen optie. Indien er een storing 
optreedt bij de meter dan zal Fudura dit 
gaan uitzoeken en het probleem verhelpen. 

Beheer Tussenmeters

2 • Fudura plaatst de Tussenmeters 
alleen met goedkeuren van uw 
installatieverantwoordelijke. Reden 
hiervoor is dat u als klant verantwoordelijk 
bent voor de installatie waarin de meter 
wordt geplaatst. Beschikt u over een 
huisinstallateur die ervaring heeft met het 
plaatsen van meters? Dan is het mogelijk 
om de meters zelf te laten plaatsen. 
Neem hiervoor alstublieft contact met 
ons op indien u benieuwd bent naar de 
mogelijkheden en voorwaarden.

• Bij plaatsing van indirecte Tussenmeters 
is een stroomonderbreking niet nodig, bij 
plaatsing van de directe Tussenmeters is 
dit wel noodzakelijk. 

Plaatsing van de Tussenmeters

5 Hiervoor biedt Fudura verschillende 
oplossingen:

• Mijn Fudura Pro; met een abonnement 
op deze portal kunt u uw energiestromen 
per locatie vergelijken. Daarnaast 
kunt u ook per e-mail rapporten, 
analyses, signaleringen en andere 
exports ontvangen. Er is een tool voor 
benchmarking en tips voor besparingen. 

• Wilt u liever éénmalig of periodiek de 
onbewerkte data ontvangen om in te laden 
in uw eigen systeem? Dan kunt u gebruik 
maken van de webservices, FTP of email.

Data inzien



Wij zijn Fudura
Zonder ons staan de activiteiten van 25.000 klanten 
stil. Daarom zorgen wij voor een betrouwbare 
energie-infrastructuur en de slimste inzichten in 
energieprestaties. Denk hierbij aan de infrastructuur 
voor een zon- en windpark, elektrische mobiliteit, 
batterij-capaciteit of een verbetering van 
energieprestatie. Door onze accurate meetdiensten, 
en als erkend meetbedrijf, geven we direct inzicht in 
uw energieverbruik.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor het 
plaatsen van Tussenmeters binnen uw bedrijf dan 
helpen onze specialisten u graag verder.

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar 
van 08.00 – 17.00 uur via telefoonnummer 
088 -238 38 38 of bezoek onze website: Fudura.nl 
voor het invullen van een contactformulier.

Meer weten?

https://www.fudura.nl/service-en-contact/contactformulier

