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Power Quality is een verzamelnaam voor de kwaliteit
van spanning en stroom. De toename van
elektrische apparatuur en duurzame energieopwek
zorgen voor meer problemen en verstoringen in
spanning en stroom. Dit leidt tot een slechte Power
Quality. De energietransitie speelt hierin een
belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan de verdere
ontwikkeling van elektrisch vervoer, zonneparken
en ledverlichting. Problemen met de kwaliteit van
elektriciteit en een slechte Power Quality kan nadelige
gevolgen hebben voor uw organisatie. Denk hierbij
aan:
•
•
•
•
•
•
•

Een hogere kans op uitval van uw apparatuur;
Hogere onderhoudskosten;
Korte levensduur van uw apparatuur;
Meer energieverbruik;
Minder rendement uit uw transformator;
Het vervallen van garanties;
De kans op boetes of claims.

Kenter PQ Data Portal
Kenter helpt u graag met het in beeld brengen van uw
Power Quality. Dit doen we door uw Power Quality
inzichtelijk te maken in de Kenter PQ Data Portal. Met
uw Kenter grootverbruik meter krijgt u 24/7 inzicht in
de Power Quality van uw elektrische installatie. In de
PQ Data Portal ziet u deze data terug in overzichtelijke
rapportages.

Uw voordelen:
√ Geen extra meter nodig
√ Continue registratie van uw Power Quality en
stroombelasting van uw installatie
√ Overzichtelijke Power Quality rapportages
√ Informatie voor preventief en prestatiegericht
onderhoud
√ Hogere bedrijfszekerheid
√ Helpt uitval voorkomen
√ Inzicht in groeimogelijkheden binnen bestaande
aansluitingen
Kenter PQ Data Plus voor meer inzicht
Als we op basis van de eerste Power Quality meting
constateren dat er problemen zijn, kunt u kiezen om
gebruik te maken van de Kenter Power Quality Data
Plus Portal. Hiermee krijgt u meer informatie op
detailniveau.
Uw voordelen:
√ Metingen volgens de IEC61000-4-30 norm
√ 24/7 online inzicht in uw meetdata
√ Registratie en visualisatie van spanningsdips, pieken
en transiënten
√ Inzicht in trends en incidentele storingen
√ Periodieke rapportages
√ Diepgaande storingen inzichtelijk (Bijvoorbeeld
inter-harmonische en resonanties)
√ Automatische generatie van Power Quality
rapportages volgens de IEC61000-2-4 en
EN500160
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Neem bij calamiteiten vrijblijvend contact op met een
van onze Power Quality specialisten. Wij kijken graag
met u mee en zoeken naar een passende oplossing!
Power Quality Quick Scan
Naast de permanente Power Quality metingen kunt u
bij Kenter kiezen voor een Power Quality Quick Scan.
Deze tijdelijke Power Quality meting brengt de
kwaliteit van uw elektriciteit in kaart. Na de testperiode ontvangt u een rapportage met daarin de
score van uw Power Quality. Samen kijken we naar de
vervolgstappen.
Uw voordelen:
√ Nauwkeurige meetdata
√ Inzicht op detailniveau
√ Mogelijk extra ruimte op uw transformator
√ Energiebesparing op lange termijn
Certificeringen
Bij Kenter vinden we kwaliteit in dienstverlening maar
ook veiligheid en milieu ontzettend belangrijk. We zijn
dan ook continu bezig met verbeteren. In de praktijk
betekent dit dat we de kwaliteit waarborgen door
middel van de implementatie en continuering van
verschillende kwaliteitssystemen. Zo zijn we in het

bezit van de volgende certificeringen: ISO 9001, ISO
14001, ISO 27001, ISO 55001, VCA** en CO2prestatieladder. Ons technische personeel werkt
volgens de Bedrijfsinstructie Elektrische Installaties
(BEI) en Veiligheidsinstructie Aardgas (VIAG).
Daarnaast werken onze mensen volgens de
veiligheidsbepalingen NEN-EN 50110-1, NEN 3140
en NEN 3840. Kenter is tevens Sterkin Erkend gas
technisch en elektrotechnisch installateur.
Over Kenter
Kenter laat energie werken. Dat doen we met
betrouwbare meetdiensten en innovatieve
energievoorzieningen voor grootzakelijke klanten. Nu
al helpen wij ruim 28.000 relaties door heel Nederland
om kostenbewust en duurzaam te ondernemen. U
kunt rekenen op de expertise van meer dan 300
specialisten. Dus gebruikt u veel energie en kunt u
geen dag zonder? Kies dan voor Kenter.
Meer informatie?
Voorkom ongewenste kosten of uitval en neem
vandaag nog contact op met Kenter. Wij laten energie
werken.
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