
Realtime inzicht 
in energie verbruik 
en opwek

Optimaliseer billing en asset management  
met real-time onafhankelijke data 

    REALTIME DATA VAN VERSCHILLENDE ENERGY SOURCES OP 1 PLEK
    ZEKERHEID VAN DATA MET NARROWBAND-IOT
    UP TO DATE MET ENERGIE WET- EN REGELGEVING



Energie aannames  
zijn verleden tijd 

“Met EnergyGrip maken wij het 
ecosysteem van verbruik en opwek 
inzichtelijk en eenvoudig”

Met de toenemende impact van de energie- 
transitie en strengere energiewetgeving is het 
in kaart brengen van energieverbruik- en opwek  
belangrijker dan ooit. Het monitoren van energie-
data in een cloud-based energie data management 
systeem helpt organisaties hieraan te voldoen en 
voorop te lopen in de energietransitie. 

Grip op energie
EnergyGrip biedt real-time inzicht in verbruikte en opgewekte energie van  
verschillende energy sources* en systemen in gebouwen, woningen en  
kantoren. Zo maken we bedrijfsprocessen zoals billing, energy load balancing en 
asset management eenvoudig.

 *Energysources = kleinverbruik aansluitingen (meters) voor elektriciteit, gas, stadswarmte en  
individuele systemen als een warmtepomp, zonnepanelen, accusystemen en/of een laadpaal. 
 



Elk type meter, 
elk gebouw

“EnergyGrip is 
ontwikkeld om 

organisaties te helpen 
met het digitaliseren 

en verduurzamen van 
energiesystemen”

Onmiddellijk alle energie data inzichtelijk van verschillende locaties?  
Het EnergyGrip platform wordt eenvoudig gekoppeld aan elk type meter, 
in elk gebouw. EnergyGrip is niet afhankelijk van een energieleverancier of  
netbeheerder en is daardoor compatibel met zo goed als alle apparatuur. 

Onze universele, onafhankelijke Gateway is eenvoudig aan de sluiten op elke 
type energiebron. Naast analoge en slimme elektriciteits- en gasmeters onder-
steunt de gateway het aansluiten van zonnepanelen, stadswarmte meters,  
accusystemen, warmtepompen en autolaadpalen. Door de toepassingen van 
NB-IoT (icm Vodafone), naast WiFi, is zekerheid, kwaliteit en veiligheid van 
meetdata gegarandeerd.

Deze data wordt overzichtelijk en gedetailleerd weergegeven in ons cloud based 
dashboard. Je bepaalt zelf welke energiebronnen je wel en niet wilt aansluiten 
en in het dashboard wilt combineren en rapporteren. Zo wordt EnergyGrip een 
product op maat. 

Met onze API connector koppel je eenvoudig jouw rapportage en facturatie 
tools. Zo maken we billing en asset management makkelijk. 

Jouw klanten krijgen inzage in hun energieverbruik dankzij de gebruiks- 
vriendelijke whitelabel mobiele app. Zo verhoog je niet enkel de klanttevreden-
heid, maar help je jouw klanten bij duurzame en kostenbesparende beslissingen.  



De 4 componenten 
van EnergyGrip

Gateway
Verzamelt data van verschillende  
energysources via een Narrowband- 
IoT netwerk.

API Connector
Verbindt de data van het dash-
board met jouw eigen rapportage en  
facturatie tools.

Cloud based dashboard
Geeft real-time inzicht in energie data 
over verschillende energysources in 
één omgeving.

Whitelabel App
Bezorgt jouw klanten inzicht via 
een gebruiksvriendelijke whitelabel  
mobiele app.

Klik hier voor
onze demo





Wat klanten zeggen  
over EnergyGrip

User case: 
Change= bouwt aan 
een woonconcept 

waarbij werken, wonen, leren en leven op 
een betaalbare manier met elkaar worden ge-
combineerd. Met de inzet van EnergyGrip bren-
gen we het energieverbruik- en opwek van 600 ap-
partementen op real-time basis inzichtelijk. Het gebouw 
is aardgasvrij: op de daken liggen zonnepanelen en de 
studio’s zijn aangesloten op stadswarmte. Change= maakt 
gebruik van EnergyGrip om de stadswarmteverbruik, het 
stroomverbruik en het watergebruik te digitaliseren. De 
data wordt gebruikt om de assets te kunnen monitoren, 
voor facturatie en om bewoners inzicht te geven in hun 
verbruik om daarmee verspilling te voorkomen.

“Een sterke combinatie tussen 
de technologie (van Remeha) 

en het inzicht (voor de 
consument) waarin Aurum 

een onmisbare strategische link 
voor ons vormt.”

“We hebben onderzocht welke 
onafhankelijke tool 

(niet gelieerd aan, bijvoorbeeld, 
een energieleverancier of 

netbeheerder) ons het beste 
kan helpen met onze nieuwe 

energie propositie. Aurum is de 
beste aanbieder geworden.”



Transparante energiedata, 
transparant pricing model

ENERGYGRIP 
VASTE MAANDFEE

Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW

€250,00
per maand

✅   EnergyGrip cloud based dashboard

✅   Service en ondersteuning via service desk

✅   Platform onderhoud en updates

✅   Beheer en regiewerkzaamheden (2e of 3e lijn)

✅   Jaarcontract, daarna maandelijks opzegbaar

EnergyGrip is een onafhankelijk energiemonitoringsysteem. Naast trans- 
parante onafhankelijke data, hanteren we ook een transparant kostprijsmodel. 



✅ Analoge gas- en elektra meters
✅ Slimme meter via P1 poort
✅ Zonnepanelen (bruto productie meter)
✅ Geschikt voor RS485 en Mbus
✅ Communicatie via WiFi en NB-IoT

✅ Dataopslag, onderhoud en configuratiebeheer van de energiesources
✅ End-2-end configuratie van de gateway
✅ Prijzen o.b.v. uur waarde (ook mogelijkheid voor real-time)

✅ Mogelijkheid tot aanpassen logo op eigen huisstijl van de mobiele app
✅ App release in de Google Play Store en Apple App Store

ENERGYGRIP ÉÉNMALIGE KOSTEN

ENERGYGRIP VARIABELE KOSTEN

OPTIONEEL ENERGYGRIP WHITE LABELING KOSTEN

UNIVERSELE GATEWAY À €72,50 PER STUK

<=1000
1.001 - 10.000
10.001 - 50.000
50.001 - 100.000

€1,00
€0,75
€0,65
€0,60

€0,20
€0,35
€0,25
€0,20

Aangesloten
energysources

Éénmalige 
aansluitkosten per 
energy source

Maandelijkse 
kosten per 
energy source

€0,35
€0,35
€0,35
€0,35

Maandelijkse  
NB-IoT kosten per 
gateway

ÉÉNMALIG € 6.500,00



Powered by

Nu is het moment

EnergyGrip
+31 (0)85 201 92 74
sales@aurumeurope.com
www.EnergyGrip.com

Energiewet- en regelgeving kent een steeds grotere impact. Bedrijven moeten 
aan steeds meer regels voldoen en goed kunnen inspelen op de hoge energie-
kosten en duurzame woontrends.

EnergyGrip biedt organisaties de tools om compliant te zijn én voorop te lopen 
in de energietransitie.

Neem contact op voor meer vrijblijvende informatie of een demo

mailto:sales%40aurumeurope.com%20?subject=Nu%20is%20het%20moment
https://www.energygrip.com/

