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Voorwoord

Moeilijke tijden vragen om
hoop, wil en actie

Danny Janssens
Managing Director
Kaeser Kompressoren

Sinds 2020 staan we voor uitdagingen met een intensiteit en
snelheid die we in meer dan 70 jaar niet meer hebben gezien.
COVID-19, verstoring of beëindiging van toeleveringsketens,
tekorten in de transportcapaciteit, tekorten aan grondstoffen,
olie en gas, klimaatrampen, explosie van de energiekosten,
inflatie op ongekende schaal en oorlog in het midden van
Europa. Elke persoon, elk bedrijf en elke organisatie wordt
negatief geraakt door deze uitdagingen.
Maar ondanks alles mogen we niet vergeten dat onze huidige
samenleving de beste is van alle samenlevingen die we al
gehad hebben. Nooit eerder was er zoveel welvaart, zo weinig
hongersnood, zo’n goede medische zorg, zoveel werkgelegenheid en zoveel onderwijs als nu. Dat wil niet zeggen dat de
wereld van vandaag perfect is, integendeel, er is nog veel werk
aan de winkel om de wereld nóg beter te maken dan die nu is.
Zolang er mensen zijn in deze wereld, kunnen er oplossingen gevonden worden om alle uitdagingen van het heden en
de toekomst te overwinnen, zolang die mensen blijven samenkomen, netwerken, communiceren, ideeën uitwisselen en het
werk en de taken verdelen.

We hebben hoop nodig en het vertrouwen in onze capaciteiten en veerkracht. We moeten de problemen willen oplossen
en de moed hebben om het heft in eigen handen te nemen
en te handelen, zelfs als we de risico’s daarvan kennen.
We moeten onze aarzeling en angst omzetten in moed en
de taken duurzaam en doelgericht aanpakken: zowel bedrijven, werknemers, politici, vakbonden als ieder individu.
De toekomst is een vraagteken en onvoorspelbaar. Alles
kan gebeuren, goede of slechte dingen. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om ons best te doen om de
toekomst nóg beter te maken dan het heden.
Laten we alle crisissen zien als een grote kans voor een
innovatievere, succesvollere en betere wereld.
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Nieuw persluchtstation zorgt voor maximale betrouwbaarheid

Beter voor het milieu
Energie besparen
Een bedrijf uit de Indaver-groep, De Hamburger Abfall-Verwertungs Gesellschaft mbH, heeft zich als één
van de eerste afvalverwerkers gespecialiseerd in gecontroleerde verbranding bij hoge temperaturen van
speciaal en industrieel afval. Met de eerste verbrandingsinstallatie van dit type in Duitsland is het bedrijf
al sinds 1971 een pionier op het vlak van milieuvriendelijke verwerking van industrieel afval. Ook vandaag
nog gelden de milieu- en kwaliteitsstandaarden van het bedrijf als benchmark voor de hele branche.

Verbranding bij hoge temperaturen is de
kernopdracht van deze Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH in Hamburg. Na de uitgebreide sanering tijdens de jaren 90 is de
verbrandingsinstallatie voor speciaal afval
één van de grootste en modernste installaties ter wereld. Per jaar kan tot 159.000
ton afval worden verwerkt. De restwarmte
die daarbij ontstaat, wordt via de warmtekrachtcentrale afgegeven aan het warmtenet van Hamburg. Op die manier krijgen
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30.000 gezinnen energie uit de restwarmte
van de verbranding.

Afval wordt omgezet in energie
Verbranding bij hoge temperatuur is een
zorgvuldig gecontroleerd proces waarop
een rookgasreiniging aangesloten is die
aan de recentste normen voldoet. De installatie is continu in bedrijf het hele jaar door.
Ze bestaat uit twee identieke én van elkaar
onafhankelijke verbrandingslijnen, die af-

wisselend gecontroleerd en onderhouden
worden. Elke lijn is voorzien van een eigen
rookgasreiniging. Optimale verbrandingsvoorwaarden en een efficiënte rookgasreiniging herleiden de emissie van de installatie tot een minimum. De emissie ligt niet
alleen onder de grenzen van het Bundesimmissionsschutzgesetzes (17. BImSchV
- Duitse wet op de bescherming tegen
emissies), maar is ook een pak lager dan
de strenge normen die de autoriteiten in

Hamburg opleggen. Iedere verbrandingslijn
is opgebouwd rond een twaalf meter lange
roterende oven die langzaam om zijn eigen
as draait en het afval walst. Daardoor wordt
een volledige verbranding gegarandeerd.
Terwijl het slib afkoelt in het waterbad,
wordt het rookgas afgevoerd naar de naverbrandingskamer.
Hier worden eventuele achtergebleven organische verbindingen, zoals dioxine en
furan, afgebroken. In de rookgasketel geeft
het rookgas het grootste deel van zijn warmte af voor het opwekken van hete stoom, die
dan afgegeven wordt aan het lokale stadsverwarmingsnet.
Een elektrofilter haalt het stof uit het afgekoelde gas. Verschillende natte reinigingsfasen scheiden vervolgens zware metalen,
chloorwaterstoffen en zwaveldioxide af.

160-kW-compressoren ook hun grenzen“,
aldus Lars Schubert, verantwoordelijk voor
onderhoud en assetmanagement. In 2018
werd het nieuwe tankenpark gebouwd,
waardoor er meer persluchtmembraanpompen werden ingezet. Daardoor steeg
het persluchtverbruik weer en werd duidelijk dat de tijd rijp was voor een upgrade van
het persluchtstation. De overheid verplicht
het gebruik van de „best mogelijke techniek“
en daarom nam AVG Hamburg contact op
met KAESER. Uit de ADA-analyse (Air demand analysis) bleek dat een persluchtvolume van drie keer 30 m³/min nodig was bij
een druk van ca. 7,0 bar. Maar het nieuwe
station moest zo gedimensioneerd zijn dat
niet alleen de huidige behoefte voldoende
gedekt was, maar er moest ook ruimte zijn
voor toekomstige ontwikkelingen.

Best mogelijke techniek

Het
nieuwe
persluchtstation
van
KAE
SER werd in 2021 in dienst genomen.
Om ook de nodige plaats te voorzien, werd zelfs een nieuwe hal gebouwd.
Vier DSDX 305 schroefcompressoren
(max. bedrijfsdruk 8,5 bar) zorgen voor
de betrouwbare persluchtvoorziening.
Twee energiezuinige drogers van het type
HYBRITEC DTI 668-902 zorgen voor de
persluchtbehandeling van de nieuwe en
deels nog aanwezige oude compressoren.
Het geheel wordt bewaakt en gestuurd door
één SIGMA AIR MANAGER 4.0. Omdat

In de verbrandingsinstallatie wordt perslucht o.a. gebruikt voor: het afvaltransport
met persluchtmembraanpompen, het afvoeren van de vliegas uit de ketel en het
e-filter, het verstuiven van het afval in de
buis en de rookgaskamer, voor het veilig
vergrendelen van de installatie die uitgeschakeld wordt als de druk lager is dan 3,8
bar.
Thomas Pöthe
(Productieleider) vat het
zo samen: „als er ook maar even geen
perslucht beschikbaar zou zijn, kunnen we
de verbranding niet meer controleren en
wordt de installatie uitgeschakeld. Daarom
is de absolute betrouwbaarheid van de persluchtvoorziening van essentieel belang.“
De oude installatie, die deels gebouwd
werd in het saneringsjaar 1997 en deels
stukken bevatte uit 2014, voldeed niet meer
aan deze voorwaarde. „Er waren problemen
met het dekken van de behoeften als er
noodzakelijke onderhoudswerken moesten
worden uitgevoerd. Door de verschillende
uitbreidingen bereikten de beide oudere

de betrouwbaarheid van het systeem van
doorslaggevend belang is, hechtten Thomas Pöthe en zijn collega, Lars Schubert,
bovendien erg veel belang aan onderhoud
en service: „we zijn erg tevreden over de
hoge technische standaard, het uitstekende beheer en de betrouwbare KAESERService.“

Foto links:
Afzuiginstallatie met daarachter
persluchtmembraanpompen.
Foto rechts:
De basis van de verbrandingslijn: een twaalf
meter lange roterende oven.

We zijn erg tevreden over de hoge
technische standaard, het
uitstekende beheer en de
betrouwbare KAESER-Service.
(Thomas Pöthe, Productieleider)
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Italiaanse gistspecialist vertrouwt op de turboblowers van KAESER

Gist uit Firenze

De mens produceert al duizenden jaren bewust gist. In de middeleeuwen ontstond het beroep gister.
Deze persoon was in een brouwerij verantwoordelijk voor de verzorging en vermeerdering van de gist.
In de 19e eeuw werden de eerste industriële processen voor de productie van bakkersgist ontwikkeld.
De Florentijnse gistspecialist ZEUS IBA combineert de liefde voor traditie met de grondige vakkennis
van moderne productietechnieken voor de industriële productie van gist.

In het centrum van Firenze, op amper 20
minuten fietsen van de Basilica di Santa
Maria Novella en het Palazzo Pitti, bevindt
zich ZEUS IBA. Het familiebedrijf is ontstaan in de jaren 50 en wordt ook vandaag
nog geleid door de familie Grechi. In het
begin werd vruchtengelatine en geleisuiker
geproduceerd en kort daarna volgden de
eerste stappen naar de industriële productie van bakkersgist. Sinds de jaren 80 is dit
de belangrijkste activiteit. Een belangrijke
mijlpaal was de joint venture in 2016 met
LALLEMAND, een wereldspeler in de sector van industriële gist voor bakkerijproducten. Sinds 2020 behoort ZEUS IBA volledig
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tot de Lallemand-groep en kan het in traditie verankerde familiebedrijf ook nieuwe,
globale markten bedienen.

De wonderbaarlijke
vermenigvuldiging
De bakkersgist, die de Florentijnse gistspecialist ZEUS IBA industrieel produceert,
ontstaat door het kweken van een in de natuur voorkomend microscopisch klein, eencellig organisme. Dit minuscule organisme
in de vorm van een ellips, behoort tot de
Saccharomyces cerevisiae.
In principe gaat het erom een stam van
deze gistcellen, de zogenoemde reincul-

tuurgist, zo lang te doen vermenigvuldigen
tot men de gewenste hoeveelheid bakkersgist heeft. Bij een ideale temperatuur en
voedingsbodem kan door fermentatie uit 2
gram reincultuurgist enkele tonnen bakkersgist gewonnen worden in minder dan een
dag tijd. Belangrijk voor de eigenschappen
en de kwaliteit van het afgewerkte product
is de voedingsbodem (melasse uit suikerbieten, fosfor en stikstofverbindingen) en
de procesvoorwaarden (temperatuur, tijd,
vochtigheid). Omdat de fermentatie zowel
anaeroob als aeroob kan verlopen, is een
grondige kennis van de verschillende productiefasen nodig.

Van doorslaggevend belang zijn de
hoge energiebesparingen en de vrijwel
onderhoudsvrije aandrijving
van de installaties.
(Alessio Piccini, onderhoud en procescontrole, ZEUS IBA, Firenze)

De lijn tussen beide types fermentatie is
immers erg dun. Met de toediening van de
juiste hoeveelheden en de juiste stoffen
op het juiste moment kan de gistspecialist
het proces in de gewenste richting sturen,
zodat het eindproduct gist is en geen alcohol. De productie van bakkersgist gebeurt
overwegend in aerobe omstandigheden en
daarom is de geregelde toevoer van luchtzuurstof een belangrijk element. Zuurstof
wordt onder zorgvuldige controle door hypermoderne elektronische instrumenten in
grote hoeveelheden toegevoegd aan de
voedingsoplossing.

Spelen op zeker
De lucht voor het beluchtingsproces werd
voor de renovatie in 2016 door zeven blowers van verschillende fabrikanten toegevoerd. De gistspecialist moest rekening
houden met problemen, zoals lawaai,
hoog waterverbruik en hoge kosten door
permanente en uitgebreide onderhoudsactiviteiten en oliewissels. „De bediening
was ook allesbehalve comfortabel: de in-

stallaties moesten manueel worden in- en
uitgeschakeld en werden bovendien analoog gestuurd“, herinnert Alessio Piccini,
verantwoordelijk voor onderhoud en procescontrole, zich. „Bovendien hadden de
oude installatie telkens weer problemen
met de stuurventielen. Alles bij elkaar was
het gebruik niet erg efficiënt.“ In 2016 werd
duidelijk dat hier dringend iets aan moest
gedaan worden. De oplossing in de vorm
van de KAESER-turboblower PillAerator
beloofde een grote verbetering te zijn.
Omdat deze installaties voorzien zijn van
magneetlagers, werken ze volledig wrijvings- en smeermiddelvrij en dus ook slijtagevrij. Olie en lagers moeten niet worden
vervangen. Bovendien zou de nieuwe techniek leiden tot veel lagere energiekosten.
Maar men wou het zekere voor het onzekere nemen. Daarom zou een turboblower
twee maanden lang getest worden ter vervanging van een oudere installatie.
Alessio Piccini was nieuwsgierig en werd niet teleurgesteld. Het resultaat

overtrof zijn verwachtingen: de turboblower
van KAESER zorgde voor maar liefst 25%
energiebesparing. Dat was het startschot
voor de renovatie van het volledige station.
Vandaag zorgen tien PillAerator LP 8000
turboblowers van KAESER voor de luchttoevoer naar de zes fermentatie-units.
Alessio Piccini is erg tevreden: „met de
nieuwe blowers ligt het energieverbruik
30% lager en sparen we in vergelijking
met de oude installatie ongeveer 0,5 MWh
per jaar uit. Dankzij het lagere energieverbruik kon ZEUS aanspraak maken op een
TEE-certificaat voor efficiënt energiebeheer die door de GSE1 worden uitgereikt
aan voorbeeldige bedrijven. Op die manier
dragen de PillAerator turboblowers van
KAESER dubbel bij aan de kostenbesparingen van het bedrijf.

1
GSE is een overheidsbedrijf dat het gebruik van
hernieuwbare energiebronnen in Italië stimuleert en
steunt.

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Foto: ZEUS IBA S.R.L., Firenze

Met de turboblowers LP 8000 konden de
energiekosten met ongeveer 25 procent
worden verlaagd.
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Monumentenzorg met moderne bouwcompressoren

De kerk in het
midden
In hartje Transsylvanië, in het
Roemeense dorp Geoagiu, staat
de oudste middeleeuwse kapel van
Roemenië. Archeoloog Gheorghe
Petrov hield zich sinds begin jaren
90 meer dan 10 jaar lang bezig
met de vraag wanneer deze kapel
eigenlijk werd gebouwd. Tijdens
de opgravingen legden hij en zijn
team meer dan 200 graven bloot,
waarvan de oudste stamden uit de
regeerperiode van koning
Ladislau I (1077-1095) en koning
Coloman I Cărturarul (1095-1116).

De romaanse kapel in Geoagiu is één van
de oudste nog bestaande sacrale gebouwen van Roemenië. Men weet niet wanneer
ze exact is gebouwd, maar gebaseerd op
archeologi
sche vondsten (graven op het
kerkhof die stammen uit de periode rond
het jaar 1100), moet de kerk al tegen het
einde van de 11e eeuw bestaan hebben.
De ronde kapel werd eind 16 de eeuw gebruikt als kerk, wanneer de nieuwe kerk
(Biserica Reformata) werd voltooid naast
de kerk op het kerkhof. Vandaag de dag
bevindt zich in de kerk nog een waardevol pijporgel, gemaakt door de gerenom-
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Foto rechts: de verschillende speciale
machines voor gevelrestauratie werken op
perslucht.
Foto onderaan: talloze verwijzingen aan de
buitenkant doen denken aan de Romeinse
geschiedenis.

meerde orgelbouwer Istvan Kolonics. Interessant genoeg verwijst de kerk zowel aan
de binnenkant als aan de buitenkant naar
de Romeinse geschiedenis, met o.a. de
beelden van twee leeuwen vlakbij het kerkportaal. Dit zijn vermoedelijk ex voto-beelden voor de genezing van zieken die de
thermen in de buurt bezochten. Rechts van
de ingang bevindt zich een vlakreliëf dat de
door Romeinse soldaten vereerde halfgod
Hercules uitbeeldt. Vlak daarnaast zit in de
kerkmuur een grafsteen met het portret van
een Romeinse vrouw.

Om dit unieke bouwwerk voor het nageslacht te bewaren, vroeg de „Gereformeerde Diocese Transsylvanië“ in 2021 aan
bouwbedrijf Domino Construct Expert de
kerk te restaureren. Voor de uitgebreide renovatie van de gevel was niet alleen een
grondige technische kennis en apparatuur
nodig, maar ook de ervaring met werken
op grote hoogte. Voor dit aspect van de
restauratie werd een beroep gedaan op
gevelexpert ALPIN SHUNT. Dit bedrijf werd
in 2009 door de bedrijfsleider Cseresznyes opgericht en is gespecialiseerd in de
vandaag erg gewilde restauratie en professionele gevelreiniging van historische
monumenten en gebouwen. Voor deze
sterk gespecialiseerde activiteiten doet de
gevelexpert vaak een beroep op zijn veelzijdige en technisch uitgekiende apparatuur
die ALPIN SHUNT o.a. gebruikt voor uiteenlopende zandstraalprocessen (stralen
met zand, droog ijs, hydro).
Bij hoge gebouwen en monumenten (zoals
kerktorens) of metalen constructies (zoals dakplaten) worden voor reinigings- en
restauratieactiviteiten vaak klimtechnieken
gebruikt. Ook hoogtewerkers en gevelliften
worden gebruikt. Dat was ook het geval
voor de werkzaamheden aan de romaanse
kerk in Geoagiu.

Bouwwerfhelden
“Made in Germany”
De verschillende speciale machines voor
gevelrestauratie maken gebruik van perslucht. Perslucht wordt gebruikt als aandrijving van alle apparatuur, zoals stofzuigers,

hogedrukreiniger, droogijsstralers, waterstraalapparatuur, stoomreinigers, enz.
Om de uiteenlopende apparatuur te voorzien van perslucht rekent ALPIN SHUNT
op mobiele KAESER-bouwcompressoren
MOBILAIR 31 en MOBILAIR 82.
Met de moderne en brandstofzuinige dieselmotoren en robuuste carrosserieën zijn
deze bouwcompressoren geschikt voor
zelfs de zwaarste omstandigheden: Met
de rotatiegesinterde PE-kappen zijn de
compressoren erg stabiel en dankzij de
intuïtieve en eenvoudige bediening zijn ze
een waardevolle partner op de werf. Door
de optimale toegankelijkheid van alle onderhoudspunten wordt onnodige stilstand
vermeden. En dat is erg belangrijk voor de
tijdige uitvoering van restauratiewerken. De
MOBILAIR 82 is bovendien voorzien van
een generator, waardoor op de werf steeds
een mobiele stroombron beschikbaar is.
Voor de fragile binnenruimtes zijn emissievrije e-power-versies beschikbaar met een
energiezuinige elektromotor.

Alle foto’s: Sorin Gliga, GLISOR MIX SRL

Grote uitdagingen

De mobiele bouwcompressoren
van KAESER waren erg betrouwbare
leveranciers van hoogwaardige
perslucht voor alle renovatiemachines.
(István Cseresznyes, eigenaar van ALPIN SHUNT)
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Nieuw persluchtsysteem van KAESER zorgt voor een betrouwbare en efficiënte werking

Foto: Adobe Stock

Investeren om te b

De bosbouwsector van Quebec is één van de sterkste motoren van de lokale economie en is aanwezig in
de meeste van de 140 landelijke en stedelijke gemeentes van deze provincie. De bosbouw stelt ongeveer
60.000 hoogopgeleide en goed betaalde mensen tewerk die zo in het levensonderhoud van hun gezinnen voorzien. Van de houtproducten worden uiteenlopende innoverende artikelen gemaakt, die gebruikt
worden bij de constructie van gebouwen, bruggen, sportcentra en stadions.
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Alle foto’s: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

besparen

De SIGMA AIR MANAGER 4.0
sturing houdt alle bedrijfsgegevens van verschillende machines
in het oog.

Sinds het begin van de gezondheidscrisis
hebben we te maken met een wereldwijd
tekort aan grondstoffen. Als oorzaak wordt
vaak gewezen op de wereldwijd stijgende
vraag en ontoereikende productiecapaci
teit. Daar komen ook nog transportproble
men bij leveranciers en productiestilstan
den bij.
De daarmee gepaard gaande grondstofte
korten zijn ook in de houtsector merkbaar
en maakt het bedrijven als Resolute Forest
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Van oud naar nieuw
Om de huidige situatie en de precieze
persluchtbehoefte in kaart te brengen,
voerden Stephane Fortin en zijn team van
de centrale van KAESER Canada een analyse uit op gebied van persluchtbehoefte
(ADA). „Het aanwezige persluchtsysteem
in Saint-Félicien was door de specifieke
eisen van de productie-installatie erg complex“, herinnert Stéphane Fortin zich . „Er
werden compressoren uit het jaar 1982 en
1995 gebruikt die technisch verouderd waren. Ze draaiden continu, ongeacht de werkelijke persluchtbehoefte, en verbruikten
daardoor in verhouding veel energie. De
oude installatie had geen sensoren of sturing, waardoor het werkelijke vermogen en

Foto links: door de twee persluchtreservoirs van 5000 liter en de correct gedimensioneerde leidingen wordt de druk constant gehouden.
Foto midden: in Saint-Félicien wordt jaarlijks 480.000 ton hout verwerkt.
Foto rechts: Resolute Forest maakt uiteenlopende producten, zoals houten bouwproducten.

Products niet gemakkelijk om te voldoen
aan de vraag op de markt. Resolute Forest Products is een wereldspeler in de
houtverwerkende industrie en biedt uiteenlopende producten aan (zoals houten bouwproducten, celstof en papieren
handdoeken), die in meer dan 60 landen
worden verkocht. De onderneming heeft
40 vestigingen in de USA en Canada en
maakt ook gebruik van stroomopwek
kingsinstallaties. Resolute Forest is gekend om zijn duurzame bedrijfsvoering:
100 procent van de geëxploiteerde bossen zijn volgens internationaal erkende
standaarden voor duurzaam bosbeheer
gecertificeerd. Resolute heeft de afgelopen jaren niet alleen regionale, maar
ook globale erkenning gekregen voor de
voortrekkersrol op het vlak van sociale
verantwoordelijkheid, duurzaamheid en
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Corporate Governance. In de vestiging in
Saint-Félicien in het noorden van Quebec
wordt jaarlijks 480.000 ton hout verwerkt.
Om ook onder de huidige moeilijke omstandigheden te kunnen voldoen aan de
vraag, concentreert de directie zich op het
garanderen van een maximale operationele efficiëntie en betrouwbaarheid. Dit geldt
natuurlijk ook voor de persluchtvoorziening:
de fabriek is immers aangewezen op perslucht om de pneumatische systemen te bedienen die in vrijwel alle processen (hanteren van de stammen, ontschorsen, snijden,
verwerken van zaaghout) gebruikt worden.
In hun zoektocht naar een betrouwbare
partner vroeg de exploitant aan de centrale van KAESER Canada in Boisbriand (in
de buurt van Montréal) om een grondige
analyse uit te voeren voor mogelijke verbeteringen.

rendement niet kon worden geregistreerd.
Daarnaast zorgde een te klein gedimensioneerd verdelersysteem voor ongewenste drukschommelingen in het net.“ Een
modernisering was de enige uitweg. Het
doel: meer rendement, betere monitoring
en meer betrouwbaarheid bij de persluchtvoorziening.
Het nieuwe persluchtstation bestaat uit drie
KAESER CSD 125 schroefcompressoren,
een SIGMA AIR MANAGER 4.0 sturing
voor verschillende machines en twee persluchtreservoirs van 5000 liter die via correct gedimensioneerde leidingen vanuit de
compressorruimte
rechtstreeks
voorzien worden van perslucht. Zo wordt de
systeemdruk constant gehouden. Alleen
al door de nieuwe persluchtreservoirs kon
de bedrijfsdruk met bijna 1 bar gereduceerd
worden, wat zorgde voor een energiebe-

De SIGMA AIR MANAGER helpt
dure stilstanden te vermijden.
(Stephane Fortin, verkoop KAESER COMPRESSORS Canada)

loopt de houtverwerking vlekkeloos in Saint
Félicien, dit dankzij de erg betrouwbare
persluchttoevoer. En met de uitgebreide
KAESER-garantie van 5 jaar kan de exploitant zijn financiële planning optimaliseren.

Alle foto’s: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

slechts twee van de drie schroefcompressoren tegelijk werken, terwijl de derde dient
voor redundantie. Bovendien
zorgt de
SIGMA AIR MANAGER 4.0 voor evenredig verdeelde bedrijfsuren van de drie
compressoren en dus ook voor de uitvoering van een gezamenlijk onderhoudsplan.
Sinds de systeemupgrade door KAESER

Bild: fotolia.com

sparing van 6%. Ook de nieuwe KBD 1300
adsorptiedroger met warmteregeneratie van
KAESER verbruikt duidelijk minder energie
dan de tot dan toe gebruikte persluchtdroger. Bovendien werkt die met slechts 1%
van het persluchtdebiet, terwijl de oude
machine maar liefst 15% verbruikte.
Gedetailleerde analyses toonden bovendien aan dat de oude leidin
gen de
perslucht niet zonder ongewenst drukverlies naar de verbruikers leidden.
Het
nieuwe
Smart
Pipe
System
optimaliseert
het persluchtnet en
houdt de druk constant. Om dure stilstanden door storingen in de persluchttoevoer te voorkomen, zorgt de
SIGMA AIR MANAGER 4.0 ervoor dat
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In dit bedrijf gaat het er soms (letterlijk) te warm
aan toe: als geaccrediteerd testlabo voert CTC
advanced GmbH in Saarbrücken o.a. tests uit op
uiteenlopende producten voor elektromobiliteit,
telecommunicatie en betaalsystemen. Omdat het
vaak gaat om het bepalen van belastingsgrenzen
van producten, zijn er speciale brandveilige testinstellingen voor erg gevaarlijke controles, van bv.
lithium-ion-batterijen. De experten van CTC advanced zijn op alles voorbereid.

Perslucht is voor ons
stroom. Uitval kunnen we o

(Sascha Sander, Manag

CTC staat voor Consulting, Testing and Certification - en dat omschrijft perfect alle diensten die dit bedrijf uit het Saarland levert.
Het geaccrediteerde testlabo werd in 1998 opgericht door het
Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation (BZT - Duitse dienst voor telecomtoelatingen) en helpt ondernemingen bij het
ontwikkelen en omzetten van productiekwalificatieplannen, het bepalen van de conformiteitsstatus van een product en het beheren
van de alsmaar complexere certificatie-eisen op de internationale
markt. Dankzij de jarenlange ervaring is CTC advanced vertrouwd
met accrediteringsorganisaties over de hele wereld en is het bedrijf
als lid van talloze adviesraden altijd mee met de nieuwste ontwikkelingen.

Van A tot Z
Het soort producten die in de testlabo’s en -opstellingen van A tot
Z worden getest, is erg uiteenlopend. Het gaat van voertuigcomponenten (zoals batterijen voor e-mobiliteit), contactloze kredietkaarten, hoorapparaten en andere medische apparaten, tot zelfs
biometrische reispassen.

Bij CTC worden o.a. verschillende betaalterminals getest op compatibiliteit met verschillende betaalmiddelen (bv. Kredietkaart, mobiele
betaalsystemen).

CTC advanced in Saarbrücken: adviseren, testen,
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Eén voor
allen

s even belangrijk als
ons niet veroorloven.

ger of IT & Facility, Company Management)

Sascha Sander, Manager of IT & Facility, naast twee schroefcompressoren SK 22.

certificeren

r

Er worden bijvoorbeeld tests gedaan op
elektrische veiligheid, elektromagnetische
gevoeligheid
en zo goed als alle radiotechnologieën (van 0 tot 500 GHz). In de
milieusimulatielabo’s van CTC advanced
worden producten getest op hun weerbaarheid tegen milieu-invloeden (bv. zoutnevel, koude en hitte) of zelfs – zoals bij
de batterijtesten - aan vernietigingstesten
onderworpen. De testen in de labo’s voor
elektronische betaalsystemen en identificatie bepalen de toelatingsvoorwaarden voor
apparatuur voor elektronisch betaalverkeer,
zoals kredietkaarten en kaartlezers. In de
vijf gebouwen is de persluchtbehoefte indrukwekkend.
Perslucht dient bijna overal voor de hantering van monsters, bv. in de vacuüm-, zoutnevel- of stofkamer en bij de afgeschermde
monsters. Perslucht is ook belangrijk voor
de verschillende groot gedimensioneerde trillingstestbanken van voertuigcomponenten, waarvan de tafels voorzien zijn
van persluchtlagers. Dit geldt ook voor de
grootste 300 kN shaker (voor trillingstests
met simultane klimaatoverlay), waarvan de
grondplaat met persluchtlager alleen al drie
ton weegt en de inrichting in totaal meer
dan dertig ton weegt. De hoogwaardige en
speciaal ontworpen installatie is te vinden
in een labo waar alles om betaalsystemen
draait. In een koepelvormige testbank worden verschillende betaalterminals getest op
compatibiliteit met de verschillende (contactloze) kaarten. De perslucht genereert
een vacuüm volgens het ejectorprincipe,
zodat de individuele kaarten met grote precisie kunnen worden aangezogen.

De weg naar KAESER

behoefte. Sascha Sander (Manager of IT
& Facility) kreeg de opdracht om de totale
persluchtbehoefte van het bedrijf opnieuw
te plannen. De vraag was: hoe?
„De beslissende factor was een persluchtseminarie van KAESER in Bochum dat ik bezocht omdat ik op zoek
was naar informatie. Dit seminarie heeft
me zo gemotiveerd, dat ik wist dat het
me ging lukken”, herinnert Sascha Sander zich. Hij kreeg de steun van de
KAESER-verkoopdienst
en
van
de
KAESER-Partner INDRUBA GmbH in
Saarbrücken. Omdat de verschillende afnamepunten ruimtelijk erg ver uit elkaar lagen,
is er een decentralisatie van de compressoren, de KAESER-zuigercompressor
EUROCOMP EPC 630-250 wordt bvb in
het hoofdgebouw gebruikt waar talrijke radiotesten en testen van elektromagnetische
afscherming uitgevoerd worden. In een ander gebouw, waar de batterijveiligheid van
elektrische voertuigen wordt getest, wordt
een AIRCENTER SX 4 gebruikt. De persluchtvoorziening van twee andere hallen is
centraal en dankzij de vermaasde leidingen
met 100% redundantie ontworpen zodat
men individuele componenten, bijvoorbeeld
in geval van onderhoud, per bypass kan
wegnemen zonder de beschikbare druk nadelig te beïnvloeden.
Hier werken één AIRCENTER SM 12 en
twee SK 22 schroefcompressoren met elk
één SECOTEC TB 19 koeldroger en één
DHS 4.0 drukhoudsysteem. Alles wordt
bewaakt en gestuurd door een SIGMA AIR
MANAGER 4.0.sturing. „Zo zijn we ook
voorbereid op toekomstige ontwikkelingen“,
stelt Sascha Sander tevreden vast.

Het succesvolle bedrijf uit Saarbrücken
breidt continu uit. De twee oude zuigercompressoren zijn weldra niet meer in staat
om te voorzien in de stijgende perslucht-
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Tandheelkundig labo Schulz vertrouwt op zuigercompressoren

Voor ee

Harmonie, individualiteit, natuurlijkheid - dat zijn de eisen die aan een tandprothese worden gesteld. Deze
wens werkelijkheid laten worden, dat is het doel van Dentallabor Schulz in Nürnberg. Een zo natuurlijk
ogende en perfect zittende tandprothese tovert een lach op het gezicht van de patiënten.
Het tandheelkundig labo werd in december
2000 opgericht door Peter Schulz (tandtechnicus) en is al meer dan 20 jaar een
gewaardeerde partner van diverse tandartspraktijken in en rond Nürnberg. De
ruimtes zijn licht en gastvrij ingericht. Het
licht valt langs alle kanten binnen in de vier
tot vijf werkruimten waar gespecialiseerde
tandtechnici geconcentreerd en met professionele hand aan het werk zijn. De overzichtelijke omvang van het labo behoort tot
de bedrijfscultuur en dient voor “het behoud
van de constant hoge kwaliteitsstandaard”,
aldus oprichter Peter Schulz.

Perslucht voor schoonheid
Perslucht speelt ook in het tandheelkundig
labo dezelfde centrale rol als bij de meeste
bedrijven en wordt gebruikt in uiteenlopende toepassingen. Perslucht wordt gebruikt
voor het schoonblazen en reinigen van oppervlakken. Perslucht dient voor de aandrijving van verschillende zandstralers die op
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de werkplekken gebruikt worden voor het
wegstralen van tandheelkundig cement en
bevestigingsgels. Ook aan de dentale turbine, waar oppervlakken veredeld worden,
is er perslucht nodig. Niet in het minst voor
de persen en ovens waar de pellets bij 800
– 900 °C gesmolten worden en dan verder
verwerkt wordt in keramische tandprothesen, is perslucht nodig.
Eén van de boeiendste persluchttoepassingen is de CAD/CAM freesmachine (CAD
staat voor „computer aided design“ en CAM
voor „computer aided manufacturing“). In
de moderne tandheelkunde gaat het om
een hightech computergestuurd proces.
Dat proces wordt gebruikt voor het ontwer-

pen en vervaardigen van tandprothesen,
zoals kronen, implantaten, kunstgebitten en
abutments (verbindingselement tussen een
tandimplantaat en de daarop aangebrachte
kronen, bruggen of prothesen). Materialen
zoals zirkoondioxide, keramiek, titanium,
metaal, metaallegeringen, keramische elementen en hoogwaardige kunststoffen worden hier bewerkt. Het tandheelkundig labo
investeerde twee jaar geleden in deze nieuwe beloftevolle techniek.

Klaar voor de digitalisering
Door de aankoop van de nieuwe CAD/
CAM-freesmachine was de zuigercompressor van KAESER, die hier de afgelopen

Kwaliteit is alles. Daarom heb ik goede
en betrouwbare apparatuur nodig.
(Peter Schulz, tandtechnicus en eigenaar)

en prachtige glimlach
20 jaar trouw en betrouwbaar zijn dienst
heeft gedaan, niet meer voldoende gedimensioneerd om te voldoen aan de gestegen vraag. Peter Schulz nam contact
op met KAESER: „Ik wilde absoluut weer
een compressor van KAESER hebben“,
herinnert de tandheelkundig technicus zich
glimlachend, „want de nieuwe zou even betrouwbaar moeten zijn als zijn voorganger“.
Vanwege de persluchtbehoefte in het labo
(debiet tot 570 l/min, druk tot 11 bar) en niet

in het minst de beperkte ruimte viel de keuze
op een KAESER-zuigercompressor i.Comp
9 TOWER T. Hier zijn het compressorblok,
het persluchtreservoir, de koeldroger en
de interne sturing SIGMA CONTROL 2 aansluitklaar en plaatsbesparend in een behuizing van ca. 1 m² samengepakt: Compact
genoeg voor de beperkte ruimte.
Maar de i.Comp 9 Tower heeft nog meer
voordelen die het tandheelkundig labo bij
het dagelijkse werk helpen. Eén woord:
energieverbruik: deze installaties zijn met
de toerentalgeregelde motor zeer energiezuinig en leveren exact de hoeveelheid
perslucht die werkelijk nodig is. Daardoor
heeft de i.Comp 9 een duidelijk beter specifiek vermogen dan conventionele zuigercompressoren.
Deze besparing heeft rechtstreeks invloed op de bedrijfskosten van het
labo. De ruimte voor de nieuwe
KAESER-zuigercompressor was volgens
de berekeningen voldoende groot. Maar
soms zijn er nog extra fantasierijke oplossingen nodig om de machines op hun
plaats te krijgen: In dit geval moest eerst

Foto linksboven: In het tandheelkundig labo
is op elke werkplek perslucht nodig.
Foto bovenaan in het midden: Het werk vergt
concentratie en ambachtelijke vaardigheden.
Foto rechtsboven: Harmonie, individualiteit
en natuurlijkheid zijn het recept voor de
perfecte tandprothese.

een gipswand worden uitgebroken (en weer
opgetrokken) om de compressor ter plaatse
te krijgen.
De nieuwe i.Comp 9 Tower werd twee
jaar geleden in gebruik genomen en Peter
Schulz is nog steeds erg tevreden over de
beschikbaarheid van de perslucht, de betrouwbaarheid en het rendement van de
nieuwe KAESER-zuigercompressor. En er
is nog een reden tot vreugde: omdat aan de
voorwaarden voor een BAFA-subsidie voor
erg energiezuinige investeringen was voldaan, kreeg het tandheelkundig labo een
subsidie van 30% van de aankoopprijs.

De i.Comp 9 T past dankzij de compacte
afmetingen in de kleine ruimte.
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Afwateringsbedrijf in Wilischthal (Ertsgebergte) rekent op warmterecuperatie

Dubbel besparen

Het Ertsgebergte is één van de mooiste bergstreken van Duitsland. Overal zie je historische schatten uit de tijd van de mijnbouw. Ook de uiteenlopende ontspanningsmogelijkheden lokken elk jaar
toeristen uit alle hoeken van het land. Vanwege het afwisselende landschap en de historische
betekenis is het Ertsgebergte sinds 2019 UNESCO-werelderfgoed.

Midden in deze prachtige regio ligt Gelenau. Het afvalwater wordt verwerkt door
een intercommunale, de in 1991 opgerichte afvalwatercommunale „Wilischthal“. De
zuiveringsinstallatie is met 16.800 inwonerequivalent tot 90% belast.
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Het afvalwater wordt volledig biologisch
verwerkt in twee ringvormig aangelegde
combibekkens met voor- en nazuivering.

Technische update
Waterzuivering vergt een complexe opera-

tionele structuur en het continue onderhoud
en vernieuwing van de installatie, dit voor
het bewaren van de betrouwbaarheid, duurzaamheid en rendabiliteit. En hier vallen
ook de technische installaties op die dienen
voor de aëratietanks. De twee bestaande

draaizuigerblowers waren oud, maakten
veel lawaai - ze waren tot in het bedrijfsgebouw daar rechtover nog duidelijk te horen.
Omdat voor elk van de twee aëratietanks
slechts één blower beschikbaar was, was
er geen redundantie. Bovendien waren
de oude installaties allesbehalve energiezuinig.
Het was duidelijk dat hier voor energieverbruik en vermindering van CO2 veel betere
resultaten zouden bereikt worden met moderne installaties. Reden genoeg voor bedrijfsleider Matthias Bauer om met het team
van de zuiveringsinstallatie aan de planning
van de nieuwe technische uitrusting te beginnen. Er werd intens gerekend en de mogelijkheden van verschillende aanbieders
werden concreet vergeleken, wat niet in
het minst nodig was om twee bevorderingsmaatregelen te respecteren.
De eisen voor het nieuwe blowerstation
waren hoog. Natuurlijk moet het stil en
energiezuinig zijn, het moest de nodige
redundantie bieden en moest veel beter
regelbaar zijn dan de oude installatie die
eigenlijk alleen in- en uitgeschakeld kon
worden. Idealiter zou het nieuwe station in
perfecte synergie werken met het bestaande processturingssysteem, dat bepaalde
waarden van de zuiveringsinstallatie registreert (zuurstof, ammonium, nitraat), die
dan als basis dienen voor de regeling van
het blowerstation. Uit de vergelijking van de
verschillende potentiële leveranciers bleek
dat de installaties van KAESER alleen al
door de relevante technische criteria superieur waren.
Daar kwam nog een belangrijke factor bij:
geen enkele andere potentiële leverancier
kon blowers leveren die compact genoeg
waren om door het luik te passen waarlangs de nieuwe installaties in de kelder
van het gebouw moesten worden gebracht.
Positief neveneffect: door de kleinere afmetingen is er nu plaats voor drie blowers
waar er vroeger slechts twee konden staan.
Daarmee is ook aan de voorwaarde voor
redundantie voldaan. Vandaag staan in de
technische ruimte van de zuiveringsinstallatie van Gelenau drie KAESER DBS 220 L
SFC schroefblowers met frequentie-omvormer voor de beluchting van beide aëratietanks en een BB 52 C voor de zandvanger.

We waarderen vooral de absolute
betrouwbaarheid en zuinigheid van
het blowerstation.
(Ralf Scheidhauer, Hoofd van het zuiveringsstation van Gelenau)

blijkt uit de duidelijk
lagere kosten. Er kan
echter nog meer bespaard worden: bij
dit blowerstation kan
de restwarmte van de
blowers immers ook
gebruikt worden voor
de verwarming van het
bedrijfsgebouw die tot
nog toe maar liefst ca.
7300 l mazout verbruikte: De bij de
compressie
ontstane warmte wordt via
een
warmtewisselaar afgeleid en via
een overgedimensioneerde buffer naar
de vloerverwarming
geleid. Dankzij deze
maatregel kon het mazoutverbruik met maar
liefst 60% worden verminderd. Dit is goed
voor nog eens 14 ton
minder CO2 per jaar. In
deze tijden, waar alles
om het vervangen van
fossiele brandstoffen
draait, is dat een erg
indrukwekkende prestatie. Matthias Bauer
en Ralf Scheidhauer
zijn erg tevreden met
het nieuwe blowerstation van KAESER, dat
perfect aan alle eisen voldoet.
De kers op de
taart is het Full Service
Contract waardoor de exploitant zich geen
zorgen moet maken over de installatie.

Foto boven: Dankzij de compacte constructie van de schroefblower van KAESER is er
ruimte voor redundantie.
Foto onderaan: In het eigen labo worden
regelmatig waterstalen geanalyseerd.

Doel bereikt
Hoe zit het met de beoogde vermindering
van de CO2-uitstoot? Zoals uit de huidige cijfers blijkt, kon die met maar liefst 40
ton per jaar worden verminderd, wat ook
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Dinnissen kiest voor KAESER-compressoren

Global Leader in
procestechniek

Dinnissen optimaliseert, innoveert en automatiseert het volledige proces van de klant met oplossingen op maat.

Streven naar de perfecte oplossing en problemen benaderen als potentiële oplossingen en dan alle
correcties doen, ook als niemand kijkt… Dat is de bedrijfsfilosofie van Dinnissen. Met deze visie heeft het
familiebedrijf uit het Nederlandse Sevenum zich ontwikkeld tot wereldwijde marktleider op het vlak van
procestechniek voor poeders, pellets en granulaat.
In 1948 ontwikkelde Dinnissen de eerste
machine voor een klant in de mengvoedersector. Vandaag gebruiken miljarden mensen dagelijks producten die met de machines van Dinnissen in contact gekomen zijn.
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De specialist voor procestechniek uit het
Nederlandse Sevenum ontwikkelt innoverende toepassingen voor zowel individuele
machines als voor complexe productielijnen. Het bedrijf heeft al meer dan 70 jaar

ervaring in uiteenlopende projecten.Dankzij de creatieve en op succes gerichte bedrijfsfilosofie vinden we vandaag machines
van Dinnissen in uiteenlopende sectoren:
voeding, melk
productie, voeders en che-

en nog veel meer...
Om het milieuvriendelijke concept van
de nieuwbouw in
elk opzicht te res
pecteren, wou Wouter Kuijpers ook dat
het nieuwe pers
luchtstation
ener
giezuinig en duurzaam zou zijn.
KAESER-schroefcompressoren ASD 40 T met warmterecuperatie.
Ook warmterecuperatie stond op het
verlanglijstje. Vermie. Dinnissen optimaliseert, innoveert schillende leveranciers van persluchtsysteen automatiseert het volledige proces van men werden grondig met elkaar vergelede klant met oplossingen op maat die door ken. Het competente advies van KAESER
het bedrijf zelf ontwikkeld, geproduceerd Compressoren B.V. in Borne (Nederland)
en getest worden. Het doel: het maximale overtuigde Wouter Kuijpers ervan dat de
vermogen en rendement van het volledige bedrijfsfilosofie van beide ondernemingen
proces. De processpecialist is al meer dan perfect bij elkaar passen.
Met KAESER koos hij voor een intelligen70 jaar met succes aanwezig op de markt.
Succes vergt ruimte. Om de huidige groei te en innoverende totaaloplossing die een
van het innoverende bedrijf bij te hou- absoluut betrouwbare beschikbaarheid van
den, werden bijkomende energieneutrale hoogwaardige perslucht en lage energieen onderhoudskosten garandeert.
productiehallen gebouwd.
Tijdens een rondleiding toont operationeel Het nieuwe persluchtstation bestaat uit drie
directeur Wouter Kuijpers trots de nieuwe KAESER ASD 40 T schroefcompressoproductiehallen met het hightech machine- ren (debiet 3,92 m³/min, max. bedrijfsdruk
park die zich over 4.200 m² uitstrekken. In 8,5 bar). De in de ASD-T geïntegreerde
de eerste hal bevindt zich de volautoma- koeldroger levert dankzij de energiebespatische plaatbewerking met ultramoderne rende regeling een erg hoog rendement.
lasersnij- en plaatbewerkingsmachines. Er
komt veel licht binnen langs de dakramen
en in de lasafdeling werd een rookafzuiging
met warmterecuperatie geïnstalleerd.

Duurzaamheid en efficiëntie

Dankzij het advies van KAESER is ons
nieuw persluchtstation klaar voor de
toekomst, duurzaam en energiezuinig.
(Wouter Kuijpers, operationeel directeur Dinnissen, Sevenum)

Alle foto’s: Dinnissen B.V. Sevenum (NL)

De perslucht speelt ook in de nieuwe hallen een centrale rol, bijvoorbeeld voor de
aandrijving van verschillende pneumatische gereedschappen (bv. polijstgereedschap voor inox onderdelen), maar ook
voor de bediening van lasersnijmachines

Hij werkt enkel als er ook perslucht nodig is
om te drogen: zo wordt een aan de toepassing aangepaste persluchtkwaliteit bij een
maximaal rendement gerealiseerd. Voor de
milieuvriendelijke condensaatbehandeling
worden drie olie-waterscheiders van het
type AQUAMAT CF 9 gebruikt. Zij kosten
een fractie van wat een gespecialiseerd
bedrijf zou aanrekenen voor een complete
afvoer.
Het kloppend
hart van het persluchtstation is de SIGMA AIR MANAGER 4.0. sturing, die ervoor zorgt dat alle componenten
van de persluchtinstallatie efficiënt samenwerken om de perslucht-behandeling nog
slimmer, veiliger en efficiënter te maken.
Daardoor kan de exploitant maximaal besparen op energie. Een nieuw persluchtreservoir met een capaciteit van 2000 l en
een door KAESER ontwikkeld, elektronisch
drukhoudsysteem van het type DHS 4.0
maken het nieuwe station af.
Bovendien
bespaart de exploitant door
het gebruik van de naar de compressoren gevoerde energie. Deze energie
wordt via de geïntegreerde plaatwarmtewisselaar gerecupereerd voor de verwarming van het lasstation. En kan zo
gebruikt worden als secundaire energiebron voor de centrale verwarming.

In de lasruimte werd een rookgasafzuiging met warmterecuperatie
geïnstalleerd.

De nieuwe productiehal met hightech machinepark.

Perslucht-outsourcing bij toeleverancier voor de automobielsector

Industrie 4.0 en
duurzaamheid
Het „just in time“-leveringsprincipe wordt in de auto-industrie erg vaak gehanteerd. „Just in sequence“ gaat
nog een stap verder: hierbij worden de goederen tijdig, in de juiste hoeveelheid en in de gewenste
volgorde van de montagecyclus geleverd, zodat die zonder vertraging direct verder kunnen worden verwerkt. Om aan dit leveringsconcept te kunnen voldoen, zijn operationele en logistieke topprestaties nodig.
Stilstanden zijn uit den boze omdat die erg veel geld kunnen kosten.

Light Mobility Solutions GmbH (LMS) is
een wereldwijde leverancier van exterieurproducten voor de auto-industrie en levert
uiteenlopende producten aan alle grote
Europese OEM’s. In één van de vier Duitse vestigingen, met name in Obertshausen, worden volledige bumpersystemen
gemaakt, waarbij deze toeleverancier de
volledige supply chain levert: van kunststofgranulaat tot kant-en-klaar gelakte
bumpersystemen, inclusief sensoren, camera, LED-verlichting, enz. LMS
levert
al jarenlang „Just-In-Time“ of „Just-In-Sequence“ direct aan de montagelijnen van
de OEM-klanten.
Als Tier-1-toeleverancier verbindt LMS zich
samen met de autoproducenten tot een
duurzame omgang met grondstoffen: „In
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de toekomst worden we niet alleen meer
beoordeeld op hoeveel we op welke voorwaarden in de beste kwaliteit kunnen leveren. Ook krijgen we de vraag onder welke
voorwaarden, met welk energieverbruik we
dat duurzaam en efficiënt kunnen doen,“
aldus Stephan Spengler (Constructiemanager bij LMS Obertshausen). Dankzij het
gebruik van het energiebeheersysteem volgens ISO 50001 beschikt de toeleverancier
over een systeem waarmee hij het energierendement voortdurend kan verhogen
en het energieverbruik en de bijbehorende
emissie van broeikasgassen kan vermindeLight Mobility Solutions GmbH in
Obertshausen levert complete bumpersystemen aan alle grote Europese OEM’s.

Met de SIGMA AIR MANAGER
doen we iets voor het milieu
en besparen we geld.
(Stephan Spengler, constructiemanager bij LMS, Obertshausen)
In Obertshausen wordt de hele supply chain
geleverd. Van kunststofgranulaat tot afgewerkte bumpersystemen.

Ook bumpersystemen voor de Automotive
Aftermarket worden hier gemaakt.

ren. De gegevens en cijfers die daarvoor
nodig zijn, zijn beschikbaar dankzij de koppeling van machines en systemen (Industrie 4.0).

Perslucht-outsourcing
LMS werkt overal met de modernste technologieën. In de verschillende toepassingen wordt ook perslucht gebruikt. De betrouwbare beschikbaarheid daarvan is een
basisvoorwaarde voor de realisatie van het
„Just-In-Sequence“-leveringsprincipe: „De
robots voor de spuitgietinstallaties gebrui
ken perslucht voor de kleinste bewegingen
en voor de aanzuiging van onderdelen.

Evenals de machines in de montageafdeling die de onderdelen met behulp van cilinders omhoog en omlaag bewegen en in
verschillende bewegingen verder kunnen
verwerken.
Vooral
in de lakafdeling, die erg sterk
geautomatiseerd is, wordt perslucht gebruikt voor het vernevelen en aanbrengen
van lak.“ De perslucht moet niet alleen in
de gewenste kwaliteit (zuiverheidsklasse
1.4.1) ter beschikking staan, maar ook met
100% redundantie omdat een stilstand in
de productie erg veel zou kosten. Daarom
koos de toeleverancier voor de SIGMA AIR
UTILITY van KAESER: „We kopen niet
alleen een installatie voor de levering van
perslucht, maar we krijgen ook een contractueel gegarandeerde persluchtvoorziening
voor het hele machinepark en alle installaties. Daardoor kan het risico van een mogelijke productiestilstand tot een minimum
worden beperkt. Een ander groot voordeel
van dit model is dat de maandelijkse
persluchtkosten erg goed berekenbaar
zijn“, aldus Stephan Spengler.

Milieubescherming met
persluchttechniek

in de vorm van zes schroefcompressoren
zorgt voor de betrouwbare persluchtvoorziening. Vier energiezuinige koeldrogers,
twee adsorptiedrogers en verschillende filters en olie-waterscheiders zorgen voor de
persluchtbehandeling.
De verschillende componenten zijn ondergebracht in vier van elkaar gescheiden stations. En hier is de machineoverschrijdende
SIGMA AIR MANAGER 4.0 belangrijk: die
zorgt niet alleen voor de soepele samenwerking tussen de verschillende persluchtcomponenten, ongeacht de ruimtelijke opstelling.
Met de SIGMA AIR MANAGER is het station klaar voor Industrie 4.0. Dit door het
leveren van real-time gegevens en kerncijfers, welke essentieel zijn voor een efficiënt
energiebeheersysteem en de realisatie van
de bedrijfsdoelstellin
gen op het vlak van
zuinigheid, duurzaam
heid, milieuzorg en
vermindering van de CO2-uitstoot. Last but
not least profiteert LMS van een bijkomende besparing: omdat alle compressoren
voorzien zijn van warmtewisselaars, bespaart het bedrijf, dankzij de warmterecuperatie, ook geld bij de verwarming van de
productiehallen.

Het persluchtverbruik bedroeg vorig jaar
ca. 17,5 miljoen m³, de gevraagde druk
schommelde rond 8,3 bar. KAESER-power
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In geval van verkeerde adresgegevens,
gelieve dit magazine retour te zenden aan
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Mobiele compressor met elektromotor tot 25 m³/min
Alle gegevens in een oogopslag
op de display van de
SIGMA CONTROL SMART of
online dankzij de mobiele technologie

Trotseert weer en wind
voor tijdelijke toepassing of
permanent gebruik

Standaard met
persluchtnakoeler

of optioneel met ingebouwde
microfiltercombinatie

robuuste slede met
gesloten bodem

Doordacht en onderhoudsvriendelijk
met naar buiten gerichte afvoer voor snel
outdoor-onderhoud
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