
Vid en hälsoundersökning skulle du enbart lita på ett 
kvalificerat proffs. Så varför vända dig till någon annan än 
en specialist för att utvärdera ett komplext system som 
din tryckluftsanläggning? En AIRScan-analys ger dig en 
expertdiagnos och ett recept på konkreta förbättringar.

AIRScan

Hitta förbättringsmöjligheter

AIRScan är en omfattande analys av 
hela din tryckluftsanläggning, inklusive 
analys av energiförbrukning, flödesbehov, 
systemtryck, luftkvalitet, tryckfall med 
mera, under en specifik period. 

En AIRScan utförs av utbildade 
energikonsulter och erbjuder en 
tillförlitlig analys och välgrundade 
rekommendationer för en så 
kostnadseffektiv och hållbar 
tryckluftsanläggning som möjligt.

RÅDFRÅGA SPECIALISTEN



Tydlig, noggrann 
och realistisk

En AIRScan-rapport ger en tydlig 
sammanställning för beslutsfattare, samt 
en fördjupad utvärdering av problem och 
lösningar för er tekniska personal.

Vår unika analysprogramvara kan 
simulera olika konfigurationer av din 
tryckluftsanläggning. Detta gör att vi kan 
erbjuda realistiska prognoser av potentiella 
energibesparingar samt miljömässiga och 
ekonomiska fördelar. 

”Som förutspått ledde 
rekommendationerna från 
AIRScan till omedelbara 
energibesparingar och vi 
tjänade snabbt tillbaka 
kostnaderna för analysen.”

Sikta på topprestanda

Ta nästa steg i energieffektivitetsarbetet. 
Ta hjälp av specialister för att få reda på 
hur er tryckluftsanläggning kan prestera 
i världsklass.
 
Kontakta er Atlas Copco-representant idag!

FRÅGA ER…
Vad händer om vi väljer att inte göra en AIRScan?
Ni riskerar att gå miste om betydande energibesparingar. 
En typisk AIRScan identifierar konkreta åtgärder som leder 
till energibesparingar på 25–30 %.

Vad är risken om någon annan granskar mitt system?
Risken är en felaktig analys med kostsamma rekommendationer, 
vilket kan leda till investeringar som inte betalar sig eller i värsta 
fall till produktionsstörningar. Våra hängivna energikonsulter ger 
oberoende rådgivning anpassad till din situation, baserad på gedigen 
erfarenhet och de snaste innovationerna inom tryckluftsteknik.  

Vilka garantier har vi för kvaliteten på en granskning?
AIRScan följer ISO 11011-standarden för bedömningar av 
tryckluftsanläggningars energieffektivitet. Det säkerställer att hela 
er anläggning bedöms utifrån ett tydligt definierat ramverk. Om ni 
dessutom har, eller funderar på, energiledningssystemet ISO 50001 
kan AIRScan-analysen fungera som indata. 

Behöver vi en komplett AIRScan-analys?
Inte nödvändigtvis. Vår förstudie kan avgöra om en AIRScan är rimlig 
och vad som behöver undersökas. Ni bestämmer dock över analysens 
omfattning, det vill säga vilka parametrar, t.ex. luftflöde, tryck, 
energiförbrukning, läckage, luftkvalitet (ISO 8573, EN 12021 etc.), 
som ska undersökas. 

AIRScan

www.atlascopco.se
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