
Voor een medisch onderzoek vertrouwt u uitsluitend op 
een gekwalificeerde professional. Waarom zou u dan voor 
de beoordeling van een ingewikkeld systeem zoals uw 
persluchtinstallatie met minder genoegen nemen dan een 
specialist? Een AIRScan-audit biedt u een deskundige 
diagnose en een recept voor concrete verbeteringen.

AIRScan

Zoeken naar 
verbetermogelijkheden

De AIRScan is een uitgebreide audit van 
uw gehele persluchtinstallatie inclusief de 
ingevoerde energie, benodigde luchtstroom, 
systeemdruk, luchtkwaliteit en drukverlies 
gedurende een aanzienlijke periode. 

De AIRScan wordt uitgevoerd door 
hoogopgeleide energieadviseurs en 
levert een betrouwbare analyse en 
goed gefundeerde aanbevelingen op 
voor verbeteringen op het gebied 
van energiezuinigheid.

RAADPLEEG DE SPECIALIST



Helder, grondig en realistisch

Een AIRScan-rapport is een helder 
overzicht voor besluitvormers en biedt 
uw technici een grondige evaluatie van 
problemen en oplossingen.

Met onze unieke auditsoftware kunnen 
verschillende configuraties van uw 
persluchtinstallatie worden gesimuleerd. 
Op basis daarvan kunnen we realistische 
prognoses opstellen over mogelijke 
energiebesparingen en milieu- en 
financiële voordelen. 

"Zoals voorspeld, heeft 
de implementatie van 
de aanbevelingen van de 
AIRScan geleid tot directe 
energiebesparingen. We 
hebben de auditkosten 
al snel terugverdiend."

Streef naar topprestaties

Zet de volgende stap op weg naar 
efficiënt energiegebruik. Doe een beroep 
op de specialisten om erachter te komen 
hoe uw persluchtinstallatie prestaties van 
wereldklasse kan leveren.
 
Neem vandaag nog contact op met 
uw Atlas Copco-vertegenwoordiger!

STEL UZELF DE 
VOLGENDE VRAGEN…
Wat gebeurt er als ik niet kies voor een AIRScan?
U loopt dan het risico een aanzienlijk zuiniger energiegebruik mis 
te lopen. Bij een standaard AIRScan worden concrete maatregelen 
geïdentificeerd die een energiebesparing van 25-30% opleveren.

Welk risico loop ik als iemand anders een audit van mijn 
systeem uitvoert?
Het risico van een onjuiste analyse met onhaalbare aanbevelingen die 
leiden tot investeringen in oplossingen die niet worden terugverdiend. 
Onze speciale energieadviseurs geven onafhankelijk advies dat is 
afgestemd op uw specifieke situatie en is gebaseerd op de nieuwste 
inzichten en innovaties op het gebied van luchtcompressietechnologie.  

Welke garantie heb ik voor de kwaliteit van de audit?
De AIRScan voldoet aan norm ISO 11011 voor de beoordeling van 
de energie-efficiëntie van perslucht. Daarmee is gewaarborgd dat 
uw gehele installatie wordt beoordeeld op basis van een duidelijk 
gedefinieerd kader. Bovendien kan de AIRScan-audit als benchmark 
dienen, als u al over een energiemanagementsysteem volgens 
ISO 50001 beschikt, of dit overweegt. 

Is een volledige AIRScan-audit nodig?
Niet per se. Bij onze eerste beoordeling kan worden vastgesteld of 
een AIRScan zinvol is en wat er moet worden gecontroleerd. U bepaalt 
echter zelf de omvang van een AIRScan. Bijvoorbeeld: luchtstroom, 
stroomverbruik, lekkage, luchtkwaliteit (ISO 8573, EN 12021 en 
Europese Pharmacopee) en onderhoudsbeoordeling. 

AIRScan

www.atlascopco.com
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