
HOE GROEN IS UW FABRIEK?

Oplossingen voor energiebesparing



Tot 70% van de levenscycluskosten van een gewone luchtcompressor- 

installatie wordt in beslag genomen door energieverbruik. En weet u 

hoe uw persluchtinstallatie in verhouding staat tot dit gemiddelde?

 

Via een detectie van lekken, de meting van nuttige stroming, stroomverbruik, 

bandinstellingen en luchtkwaliteit,... beoordelen adviseurs van Atlas Copco 

de energie-efficiëntie van uw installatie. Ze melden u welke verbeteringen 

u kunt maken, en geven aan hoeveel geld ze kunnen opbrengen. Atlas Copco 

vertelt u niet alleen hoe groen uw fabriek eigenlijk is, maar toont u ook 

hoe groen ze zou kunnen zijn.

Perslucht is een van de belangrijkste hulpstoffen voor de 

industrie. Ze is ook een van de grootste energieverbruikers. 

Daarom hebben besparingen in persluchtsystemen een grote 

invloed op de kosten en op het milieu.
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WIST U DAT?



De aanpak van Atlas Copco is gericht op een 

verlaging van de totale energierekening, en dit 

betekent dat wij uw persluchtinstallatie volledig 

bestuderen, van de persluchtopwekking tot 

het distributienetwerk en de vraag. Wij wijzen 

nauwkeurig de gebieden aan waarop potentiële 

besparingen kunnen worden gemaakt. Daarna 

verstrekken wij advies over de aangewezen 

acties om de situatie te optimaliseren. Door de 

verbetering van de energie-efficiëntie van een 

persluchtinstallatie kan veel geld uitgespaard 

worden.

VAN DE WARMTE DIE 
WORDT OPGEWEKT 
DOOR EEN COMPRESSOR 
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www.atlascopco.com/case

Zoals de energielabels voor huizen, 

gebouwen en huishoudapparaten, 

introduceert Atlas Copco als eerste een Energielabel voor 

persluchtinstallaties: CASE. Dit label geeft een uitdrukking en beoordeling 

van de energieprestaties van uw installatie op een schaal van A tot G.

Atlas Copco beoordeelt persluchtinstallaties op basis van Specific 

Energy Requirement (SER, Specifieke energie-eisen). CASE2 vergelijkt

met andere woorden de energie-input met de nuttige output die 

ze oplevert.

Het CASE2 Energielabel geeft u een inzicht in hoe groen uw 

persluchtinstallatie werkelijk is

Door het analyseren, 

optimaliseren en controleren van 

uw persluchtinstallatie kunt u 

uw kosten minimaliseren en 

uw efficiëntie maximaliseren.

MINIMALISEER UW KOSTEN VOOR PERSLUCHT
Een energielabel voor persluchtinstallaties

ANALYSEER

OPTIMALISEERCONTROLEER



1 ANALYSEER UW INSTALLATIE

Een duidelijk inzicht in de mettertijd veranderende eisen is een essentieel 

onderdeel van ieder proces voor de optimalisering van een systeem. Een 

vaststelling van de beperkingen van uw huidig persluchtsysteem is de sleutel tot 

het vinden van de beste oplossing voor de energie-efficiëntie van uw bedrijf.

Inzicht in uw persluchtsystemen

Schat uw besparingspotentieel

MINIMALISEER UW KOSTEN VOOR PERSLUCHT

Een volledige AIRScan-audit omvat een compleet onderzoek van alle belangrijke 

parameters van een persluchtinstallatie. Met behulp van de gelogde informatie zullen 

onze persluchtexperts een uitgebreid en volledig gedetailleerd rapport afleveren, 

waarin een kostenanalyse, grafieken en de startpunten voor de verbetering van het 

persluchtsysteem zijn opgenomen. Aan de hand van metingen en simulaties wordt op 

een AIRScan uw besparingspotentieel geïdentificeerd.

Opdat u begrijpt wat het energiebesparingspotentieel is, stelt Atlas Copco vooraf een 

beoordeling op van uw installatie, en worden bij benadering de energiekosten berekend 

die bespaard zouden kunnen worden met deze veranderingen, en de vermindering van 

de CO2-uitstoot die u hierdoor zou verkrijgen.



www.atlascopco.com/energyrecovery

2
Ons gamma van ES Central Controllers 
koppelt alle compressors en drogers, 
verlaagt uw totale drukband, maakt 
een hogere bedrijfsdruk overbodig 
en optimaliseert constant de 
compressormix.

OPTIMALISEER UW ENERGIEVERBRUIK
door uw persluchtsysteem te verbeteren

Verminder op efficiënte wijze de drukband

Gebruik uw energie tweemaal 
Een van de beste methodes om het 

totale energieverbruik van uw fabriek 

te verbeteren, is de terugwinning van 

restwarmte en het hergebruik ervan 

in uw productiecyclus

Voorverwarming 
van voorraadwater 
met warmwater- 
boiler.

Verwarming 
van radiators



www.atlascopco.com/smartlink

3
SMARTLINK, het Data Monitoring-programma van Atlas Copco, 

biedt een volledig inzicht in uw persluchtproductie. Het controleert en 

bevestigt niet alleen besparingsoplossingen, maar helpt ook bij 

de voorspelling, en bijgevolg anticipatie, van mogelijke problemen. 

Last but not least houdt het voortdurend de veranderingen in de 

productie bij, en informeert het u zo over toekomstige verbeteringen.

CONTROLEER UW INSTALLATIE
en stel uw efficiëntie voor de toekomst veilig

Meet, voorspel, anticipeer, verbeter



ctenergysavings.atlascopco.com
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www.atlascopco.com

Als daadwerkelijke service partner begrijpen wij uw behoefte aan 

betrouwbare en efficiënte persluchtoplossingen van hoge kwaliteit.

Het is onze ambitie, met een verantwoord gebruik van grondstoffen, 

de beschikbaarheid van uw installatie te optimaliseren tegen de laagst 

mogelijke bedrijfskosten. Dat is wat wij verstaan onder 

duurzame productiviteit.

TOEGEWIjD, DUURzAAM, PRODUCTIEF


