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Indicatieve netto besparing (5 jaar)
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Energieopslag als duurzaam en rendabel alternatief 
voor netverzwaring
Betrouwbare en veilige technologie, afgestemd op uw infrastructuur
Betrouwbare systemen, geassembleerd in Nederland en geïnstalleerd 
door partners met ervaring. Past goed binnen uw infrastructuur door 
integraal ontwerp. Minimale verstoring van uw bedrijfsprocessen bij 
installatie en onderhoud. Snelle reactietijden bij eventuele storingen.

Duurzaam
Door toename van duurzame energieproductie 
en elektrisch vervoer is er meer behoefte aan fl exibiliteit op 
het energienetwerk. Met een batterij levert u een bijdrage aan 
het energienetwerk van de toekomst. Onze batterijen bevatten 
uitsluitend makkelijk te winnen en ruim voorradige grondstoff en.

Altijd inzicht en beheer op afstand
U heeft ten alle tijden inzicht in uw energiestromen. Online monitoring 
van het systeem garandeert optimale werking tijdens hele contract-
periode en geavanceerde algoritmes optimaliseren de inzet van uw 
batterij om kosten te besparen en eventueel inkomsten te genereren.

Niet duurder dan uw alternatief
Uitgangspunt is dat u met energieopslag niet duurder uit bent dan 
uw alternatief (het verzwaren van uw aansluiting)

Huren zonder zorgen 
Geen investeringen nodig, u kunt uw werkkapitaal inzetten op 
uw core business. Fudura is verantwoordelijk voor een correcte 
en optimale werking gedurende de hele contractperiode en zorgt 
nadien voor ontmanteling en eventuele (verantwoorde) afvoer van 
de complete installatie.

Ontwikkeld voor diverse toepassingen en omgevingen
Kan zowel inpandig als in meegeleverde behuizing worden geleverd. 
Kan worden toegepast voor peak shaving, energiehandel, 
frequentieregeling en autonome stroomnetwerken. 

Rekenvoorbeeld:
U heeft een 1750 kVA aansluiting en door toenemende 
bedrijfsactiviteiten en/of uitbreiding van elektrisch vervoer is de 
capaciteit van uw aansluiting niet meer toereikend.

A. De aansluiting laten verzwaren door de netbeheerder. Dit vraagt een grote 
investering vooraf, resulteert in hogere periodieke kosten en leidt vaak tot 
ingrijpende wijzigingen aan uw aanwezige infrastructuur.

B. U maakt gebruik van energieopslag van Fudura. Een batterij met een 
capaciteit van 500 kWh vangt de pieken in uw verbruik op en hierdoor hoeft 
uw aansluiting niet verzwaard te worden. Daarnaast kan de batterij worden 
ingezet om het elektriciteitsnet te balanceren, waarvoor u een vergoeding 
ontvangt. Voor deze batterij betaalt u huur aan Fudura.

Door te kiezen voor energieopslag kunt u uw groeiambities op fl exibele wijze 
realiseren. Daarnaast levert u een bijdrage aan het verduurzamen van het 
elektriciteitsnet én bespaart u op uw elektriciteitsrekening. Wanneer u de batterij 
gemiddeld 1x per week inzet op peak shaving, bespaart u tot €186.000 in 5 jaar (zie 
ook de fi guur hieronder). Wanneer u de batterij minder vaak inzet op peak shaving, 
kan de besparing zelfs nog verder oplopen.

U kunt in dat geval twee dingen doen:

De exacte besparing zal in het haalbaarheids-
onderzoek samen met u nader worden bepaald.
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