
Bedrijven en instellingen zijn volgens de Wet milieubeheer 

verplicht om energiebesparende maatregelen met een 

terugverdientijd van 5 jaar of minder te nemen. Dit heet de 

energiebesparingsplicht. Denk hierbij aan het doorgeven van 

je energieverbruik, het opwekken van energie met behulp van 

hernieuwbare energiebronnen of het toepassen van producten 

die spanningspieken -en dus een instabiel elektriciteitsnet- 

kunnen voorkomen. Hierdoor wordt de kwaliteit van elektrische 

energie, oftewel Power Quality, gewaarborgd. Sinds 2019 is 

deze wet uitgebreid en moeten bedrijven en instellingen met 

een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 

25.000 m3 aardgas (equivalent) voldoen aan de informatieplicht 

energiebesparing. Hierdoor zijn ze verplicht energiebesparende 

maatregelen te nemen én te rapporteren.

Eén van de energiebesparende maatregelen is het toepassen van 

energiemanagement. Of het nu de huurder van een verdieping 

in een bedrijfsverzamelgebouw betreft, de exploitant van een 

appartementencomplex of de eigenaar van een bedrijf met 

meerdere vestigingen: het belang om inzicht te hebben in het 

totale energieverbruik inclusief kosten, hoe dit verbruik verdeeld is 

én waar er bespaard kan worden, is om die reden flink gestegen.

Zoals in bovenstaande voorbeelden al duidelijk wordt, heeft iedere 

eindgebruiker zijn eigen wensen als het gaat om het toepassen 

van energiemanagement. De één wilt graag het energieverbruik 

van een winkelcentrum meten door in elke afzonderlijke winkel een 

energiemeter toe te passen. 

SKD-serie energie monitoring tool
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KRACHT VAN EENVOUD

Energie monitoring tool voor energiemanagement

Tip van onze productmanager: Energie monitoring tool 

als onderdeel van een totaaloplossing op het gebied van 

energiemanagement én gebouwautomatisering. 

“Met behulp van stroomtransformatoren, energiemeters, een 

energie monitoring tool en visualisatie- en bedieningstools

meet, bewaak en waarborg je de kwaliteit van een installatie.”

Voor een gedetailleerd overzicht van het energieverbruik van een verdieping, gebouw of meerdere locaties
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“Met behulp van een energie monitoring 

tool heb je inzicht en controle over de 

gehele energiehuishouding van één of 

meerdere locaties. Combineer je een energie 

monitoring tool met één of meerder web-

panelen, dan heb je direct en waar je maar 

bent inzicht in de energieconsumptie zonder 

het gebruik van een laptop of PC. ”

SKD-serie energie monitoring tool

Controlin SKD-serie energie monitoring tool in een notendop
>  Eenvoudige koppeling met elk willekeurig merk voorzien van Modbus 

RTU en -TCP/IP communicatie of draadloos via LoRa communicatie

>  Automatisch data van (energie)meters verzamelen, opslaan en 

analyseren

>  Beschikbaarheid van gegevens lokaal of in de cloud, oftewel cloud 

services

>  Gedetailleerd inzicht in hoe energieverbruik is opgedeeld

>  Zowel reeds geïnstalleerde als nieuw te installeren sensoren zoals 

energiemeters zijn eenvoudig te koppelen aan de energie monitoring 

tool waarmee deze toe te passen is in zowel bestaande als nieuwe 

installaties

>  Gegevens inzichtelijk zoals de eindgebruiker dat wil, inclusief optioneel 

eigen lay-out

>  Mogelijkheid tot het (automatisch) opstellen van analyses

>  Dashboard zelf inrichten of het door Controlin laten doen

>  Optimaal uitvoeren van energiemanagement

Controlin SKD-serie energie monitoring tool in combinatie 

met één of meerdere web-panelen in een notendop
>  De gehele installatie (op afstand) inzichtelijk op één of meerdere 

monitoren, zonder dat er een pc of laptop nodig is

De ander ziet graag een detailleert overzicht van het 

energieverbruik van elke afzonderlijke verdieping in een 

kantoorgebouw met meerdere verdiepingen. Weer een ander 

vraagt zich af wat de verschillen in energieverbruik tussen 

verzorgingscentrum locatie A en verzorgingscentrum locatie B zijn. 

Wat de wensen van de eindgebruiker ook zijn, we hebben voor 

iedere situatie een oplossing. En het blijft daarbij niet alleen bij 

het inzichtelijk maken van platte cijfers. De eindgebruiker kan er 

namelijk ook voor kiezen een visualisatie- en bedieningstool aan 

de energie monitoring tool te koppelen en zo een geheel op zijn 

wensen aangepaste oplossing te realiseren.

Screenshot van het dashboard van de SKD-BYTE
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Data- en weblogger in 
één: energie monitoring 
tool met bekabelde of 
draadloze verbinding
De SKD-BYTE maakt het mogelijk dat je slechts één component 

nodig hebt om vele verschillende energiemeters en overige sensoren 

zoals watermeters en gasmeters uit te lezen, waarbij communicatie 

tussen beiden mogelijk is via een bekabelde (Modbus) of draadloze 

verbinding (LoRa). Zo kunnen met behulp van deze energie 

monitoring tool waardes zoals elektriciteit, gas, water en andere 

grootheden worden verzamelt. De SKD-BYTE dient vervolgens als 

datalogger door gegevens lokaal op te slaan, maar kan ook dienen 

als weblogger door gegevens op te slaan in de cloud.

SKD-BYTE

Tip van onze productmanager: Energie monitoring tool 

als onderdeel van een totaaloplossing op het gebied van 

energiemanagement én gebouwautomatisering. 

“Met behulp van stroomtransformatoren, energiemeters, een 

energie monitoring tool en visualisatie- en bedieningstools

meet, bewaak en waarborg je de kwaliteit van een installatie.”
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SKD-BYTE
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SKD-BYTE

Alle verzamelde gegevens, zowel actueel als historisch, worden 

door de SKD-BYTE omgezet en gepresenteerd in een online 

dashboard. Dit dashboard is dankzij de objectgeoriënteerde 

structuur van deze energie monitoring tool zeer eenvoudig naar 

(eind)gebruikerswensen in te richten. Updates en configuraties zijn 

dankzij zowel een WiFi- als een 4G-verbindingsmogelijkheid uit te 

voeren op mobiele apparaten. Ook het aanbrengen van wijzigingen 

kan via WiFi en bluetooth eenvoudig op mobile devices. Voor de 

(eind)gebruikers die specifieke inzichten willen hebben in verbruik 

is het bijvoorbeeld mogelijk om elke maand automatisch een 

verbruikersoverzicht in PDF-formaat op te laten sturen naar een 

specifiek e-mailadres. 

Kortom, de SKD-BYTE is uitstekend toe te passen binnen de utiliteit 

in onder andere bedrijfspanden, datacenters en zorginstellingen. 

Beschikt het pand dat je faciliteert of beheert over zonnepanelen? 

Dan is deze energie monitoring tool dankzij de samenwerking 

met energiemeters, welke de beschikking hebben over import- en 

exportfunctie, uitermate geschikt voor het meten van zowel het 

energieverbruik en de energieopwekking. Op die manier kan de 

opbrengst van de zonnepanelen gemeten worden.

PREMIUM FUNCTIONALITEIT*

Optioneel maakt de SKD-BYTE het mogelijk te alarmeren bij

afwijkingen. In geval van een afwijking worden eindgebruikers

op de hoogte gesteld via e-mail of sms. Dit voorkomt

technische storingen en schadekosten.

* meer informatie over de abonnementsvormen op de volgende pagina.

Voorbeeld van het Dashboard van de SKD-BYTE
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SKD-BYTE

“De (eind)gebruiker visualiseert binnen no-time  

alle verzamelde gegevens van de op de 

SKD-BYTE aangesloten sensoren zoals 

energiemeters in een online toegankelijk en zeer 

gebruiksvriendelijk dashboard. Ook in geval van 

het verloren gaan van de communicatie tussen 

de energie monitoring tool en de sensoren, door 

bijvoorbeeld werkzaamheden aan bekabeling, 

blijft de SKD-BYTE lokaal als opslag dienen.”

Usermanagement SKD-BYTE

Configuratiescherm SKD-BYTE
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Abonnementsvormen met bijbehorende functionaliteiten

Basic Premium (incl. basic)

Modbus TCP- en Modbus RTU-communicatie Communicatie via bluetooth, WiFi en LoRa is mogelijk

Sample time (log frequentie) is elk uur Sample time (log frequentie) vrij instelbaar

Data is maximaal 3 maanden zichtbaar, daarna volgens 

het FIFO principe

Data is voor 5 jaar beschikbaar, mits het Premium 

abonnement actief is

Alleen lokale opslag mogelijk Naast lokaal is ook opslaan in de cloud mogelijk

Maximaal 10 sensoren aansluiten >10 sensoren aan te sluiten

Eén SKD-BYTE tonen in één dashboard Meerdere SKD-BYTES tonen in één dashboard

Geen alarmeringen bij afwijking in metingen Alarmeringen bij afwijking in metingen zijn mogelijk, 

bijvoorbeeld via e-mail en sms

Export .csv mogelijk Export naar hogere systemen (MQTT) mogelijk

Slechts één rol beschikbaar, namelijk de admin Rolverdeling users mogelijk met verschillende rechten

Maximaal 2 users kunnen tegelijk inloggen >2 users kunnen tegelijk inloggen

Lay-out naar Controlin ‘look and feel’ Lay-out op basis van de wensen van de eindklant naar 

hun ‘look and feel’

Abonnementsvormen



“Met behulp van de SKD-BYTE heb 

je eenvoudig, zonder kennis van 

zaken nodig te hebben en in no-time, 

inzicht in én controle over het totale 

energieverbruik van een installatie. 

Dankzij een cloud service zijn in een 

dashboard één of meerdere SKD-BYTES 

inzichtelijk waardoor je meerdere locaties 

tegelijkertijd kan monitoren.”

Bestelinformatie

Type Omschrijving Artikelnummer

SKD-BYTE Energie monitoring tool 185-10000-0000

SKD-BYTE

Aansluitschema’s
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Specificaties

Specificaties

RAM 4GB

Primaire opslag 64GB eMMC (MLC)

Secundair opslag 16GB eMMC Module

LAN 1 1000Mbps Ethernet port, RJ45 connector

LAN 2 100Mbps Ethernet port, RJ45 connector

WiFi WiFi 802.11ax WiFi interface

Bluetooth Bluetooth 5.1 BLE

Mobiel modem 4G/LTE CAT1 mobiel modem, Simcom SIM7600G

GNSS GPS / GLONASS

USB 3x USB2.0 (type A)

Communicatiepoorten 1x RS485 (2-draads) of RS232 

In- en uitgangen 4 ingangen, 4 uitgangen

Voeding 8-36Vdc

Montage DIN-rail of paneelmontage

Afmetingen 112 x 84 x 25 mm

Gewicht 450gr

Materiaal behuizing Aluminium

Temperatuur 0°C tot +60°C commercieel, -20°C tot +60°C uitgebreid, -40°C tot +80°C

 industrieel, -40°C tot +85°C bij opslag 

Normeringen EN 55032/5, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN/UL/IEC 62368-1

Vochtigheidsgraad 10-90% in bedrijf, 05-95% bij opslag

Certificering CE, FCC


