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24/7 inzicht in uw 
installatie zonder 
software of netwerk

 

Zeven dagen per week, dag en nacht inzicht in  
energiestromen, belastingen en de spanningskwaliteit 
zonder software te installeren? Dit kan met 
DCEM cloud – energiemanagement in de cloud. 

DCEM cloud maakt gebruik van één of meerdere meetkasten 
op locatie. Iedere meetkast is voorzien van een power quality 
analyser die data verzamelt. De data wordt via een beveiligde 
verbinding verstuurd naar de cloud. U kunt op iedere denkba-
re locatie meten doordat DCEM cloud gebruik maakt van een 
mobiele verbinding. Een koppeling met uw bedrijfsnetwerk is 
niet nodig. 
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Geen licentiekosten
 

Voor DCEM cloud betaalt u geen licentiekosten, maar 
een vast bedrag per meetlocatie per maand. De inves-
tering groeit mee met de groei van uw installatie.

U heeft eenvoudig inzicht in uw meetdata via het  
DCEM Remote webportaal. Het webportaal is te 
benaderen via ieder apparaat met een internet- 
verbinding en webbrowser, zoals PC, laptop, tablet 
en smartphone.



OP LOCATIE

    Uw installatie continu  
gemeten door een Janitza 
Power Analyser

   4G Modem: vanaf elke  
locatie een beveiligde 

 verbinding

   Geen software

   Geen netwerkeisen

IN DE CLOUD

   Veilige opslag van meetdata

   Ruwe meetdata wordt  
omgezet naar bruikbare 

 informatie

   Meerdere locaties op te  
nemen in één systeem

   24/7 bewaking van de status 
van het complete systeem

OVERAL

   Toegang tot meetdata via  
laptop, PC, tablet en  
smartphone

   Snel inzicht in trends

   Automatisch power  
quality overzicht d.m.v.  
stoplichtprincipe

   Eenvoudige data-export

Hoe werkt DCEM cloud?

MEETLOCATIE A

MEETLOCATIE B

MEETLOCATIE C

GEBRUIKER 1

GEBRUIKER 2

GEBRUIKER 3

DCEM CLOUD NETWERKOVERZICHT

4G
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Altijd en overal toegang tot meetdata

Ruwe meetdata wordt via DCEM Cloud omgezet naar inzichtelijke data.
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Meer dan alleen kWh’s 
Een elektrische installatie bestaat uit meer dan alleen kwh’s. Om écht  
inzicht te krijgen hoe het ervoor staat in een installatie heb je meer data 
nodig. DCEM cloud leest naast verbruikswaarden (de kWh’s), spanning, 
stroom, werkelijk vermogen, schijnbaar vermogen, THD-U, THD-I, cos-phi, 
flicker en andere variabelen die invloed hebben op de power quality van 
uw installatie uit. 

Periodiek deze meetwaarden ophalen is niet voldoende. Om belastings-
pieken te herkennen is een continumeting met een hoge scanfrequentie 
essentieeël. Daarom leest DCEM cloud alle meetwaarden iedere  
0,2 seconden uit. Deze ruwe meetdata wordt verwerkt naar minimale, 
maximale en gemiddelde waarden zodat u eenvoudig pieken en trends 
kunt herkennen.

“  DCEM cloud zorgt voor  
24/7 realtime inzicht in  
energievoorzieningen vanaf 
elke plek in de wereld.” 



6

DCEM cloud webportaal
Snel, overzichtelijk en compleet

   Direct inzicht in actuele belasting t.o.v. uw zekeringswaarde  
of transformatorvermogen

   Actuele waarden als spanning, stroom, vermogen, cos-phi, etc.

   Verbruiksinzicht in staafgrafiek, met automatische  
vergelijking van weekpatronen 

   Inzicht in historische meetwaarden in dag-, maand- of  
jaaroverzicht met geavanceerde meetwaardenselectie

   Vind razendsnel de juiste meter met auto-complete functie

geografische kaart
Al uw locaties in één overzicht

     Inzicht in het actuele  
belastingspercentage per locatie

     Inzicht in de power quality status per locatie
     Inzicht in de stromen en vermogens  

vanaf trafo’s tot de afgaande velden
   door een single-line overzicht per locatie

De functies van
DCEM cloud

 

DCEM CLOUD BY FORTOP PROJECTS



Meetwaarden vertaald  
naar bruikbare informatie

 
Het analyseren van Power Quality data is complex. DCEM Cloud bevat een 
PQ-stoplicht waarmee u gemakkelijk alle data analyseert. De stoplichtfunctie 
toont eenvoudig de actuele PQ-status ten opzichte van de internationale  
normen IEC61000-2-4 of EN50160. Groen: uw PQ is ok, oranje: let op, rood: 
waarschuwing, er is een probleem!
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“ Fortop projects werkt dagelijks  
aan de ontwikkeling van energie- 
managementsystemen die complexe 
energiedata omzetten naar bruikbare 
informatie.”
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EENVOUDIG DATA EXPORTEREN

Vanuit DCEM cloud kunt u eenvoudig geselecteerde  
data exporteren als CSV-bestand. 

INLOGGEN VIA QR-CODE

Gemakkelijk overal en altijd toegang tot uw data? Download de 
DCEM app en vul éénmalig uw gebruikersnaam en wachtwoord in. 
Vervolgens kunt u overal en altijd inloggen via de QR-code. 

GEEN LICENTIEKOSTEN, VAST BEDRAG PER LOCATIE

Voor DCEM cloud betaalt u geen licentiekosten, maar een vast 
bedrag per meetlocatie per maand. Hierdoor bent u niet verpicht 
een grote investering te doen. De hoogte van de investering groeit 
mee met de grootte van uw meetsysteem. 

VAN 1 TOT 1000 MEETLOCATIES

Of u nu 1 of 1000 locaties wil meten, DCEM cloud is geschikt 
voor zowel kleine als grote meetlocaties. Tussentijds toevoegen of 
verwijderen van meetlocaties is mogelijk. 

ALARMERING

Wanneer zich een overstroom, spanningsdip of andere verstoring 
voordoet, wordt u direct gealarmeerd. DCEM verstuurt een alarm 
via e-mail, sms of via de DCEM Guard app.



Grote Kranerweerd 53
8064 PE Zwartsluis
Nederland

+31 (0)38 337 2700
www.dcem.eu

We staan u graag te woord.

DCEM cloud is een product van fortop projects BV.

Andere producten van fortop projects BV zijn 

DCEM Enterprise en DCEM Datacenter.

Wilt u weten wat er mogelijk is voor uw situatie? 
Neem contact met ons op.

+31 (0)38 337 2700
info@fortop.nl

© fortop projects B.V. Niets uit deze publicatie mag  

zonder onze toestemming worden gebruikt, gekopieerd  

of vermenigvuldigd. Alle schermvoorbeelden zijn indicatief 

en kunnen op klantwens worden aangepast.
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