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Energieopslag

Heeft u op korte termijn of in de toekomst meer 
energie nodig? Maar is dit niet mogelijk omdat u in 
een congestiegebied zit en (bijna) de maximale 
capaciteit van uw aansluiting bereikt heeft? Dan is 
een systeem voor energieopslag, eventueel in 
combinatie met een aggregaat, wellicht de oplossing 
voor u.

Met energieopslag is het mogelijk om uw pieken in 
verbruik op te vangen. Dit kan zelfs met uw eigen 
opgewekte energie. Heeft u uitbreidingsplannen of 
wilt u zakelijke laadpalen plaatsen? Ook dan kan een 
systeem voor energieopslag de oplossing zijn.

Oplossing op maat
Een systeem voor energieopslag is geschikt voor alle 
branches en kunt u zowel huren als kopen. Daarnaast 
is hij beschikbaar in verschillende modellen en 
vermogens. Onze engineers ontwikkelen een oplossing 
op maat, inclusief installatie en beheer, gericht op uw 
situatie en toekomstplannen. Zo kunt u focussen op 
uw eigen bedrijfsvoering. 

Service & Onderhoud
Vakkundig onderhoud en periodieke inspecties zijn 
belangrijk voor de continuïteit en beschikbaarheid van 
energie en een veilige situatie. Onze installatieverant-
woordelijke regelt dit voor u. De monitoring van uw

systeem gebeurt op afstand en bevat alarmmeldingen. 
Moet er met spoed een onderdeel vervangen worden? 
Met ons spare part management systeem hebben wij 
de onderdelen altijd op voorraad. Heeft u al een 
systeem voor energieopslag via een andere 
leverancier? Ook dan verzorgen wij de service en het 
onderhoud.

Uw voordelen
√  Lage investeringskosten d.m.v. huur      
√  Keuze uit stationaire of mobiele energieopslag 
√  Duurzame oplossing t.o.v. aggregaat
√  Meer vermogen ter beschikking d.m.v. peakshaving
√  Oplossing op korte termijn
√  Inclusief service & onderhoud 
√  24/7 bereikbaar bij storingen en calamiteiten
√  Altijd een oplossing op maat

Waarom kiezen voor Kenter?
Kenter laat energie werken. Dat doen we met 
betrouwbare meetdiensten, innovatieve energie-
voorzieningen, laadoplossingen en energieopslag voor 
grootzakelijke klanten. We kennen de eisen van uw 
lokale netbeheerder en verzorgen het complete traject. 
Van ontwerp tot beheer, Kenter regelt het voor u. 

Meer informatie?
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u 
vragen? Neem dan contact op met Stefan Stoop via 
+31 6 29625068 of stefan.stoop@kenter.nu
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