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For å lykkes med energibesparelser i et trykkluftsystem kreves det et helhetssyn.
Trykkluft er et komplekst media der hvert enkelt tiltak påvirker andre deler i systemet.
Derfor arbeider vi med en rekke ulike tiltak innen trykkluftssystemet for å skape
maksimale resultater.
Kontakt oss for en nermere presentasjon om hvordan vi kan redusere deres trykkluftsforbruk og CO₂ utslipp. Våre kunder omfatter flere av verdens ledende industriselskap.
Lekkasjesøk – Prosjektledelse – Reparasjon
LEAQS er verdens mest brukte system for leakage management med mer enn
6000 dokumenterte prosjekt gjennomført og kunder innen ad nær sagt alle
industrisegment. LEAQS teknikere har flere års erfaring med lekkasjesøk og de
mest forekommende utfordringer i forbindelse med gjennomføing av et vellykket
prosjekt. Vi tar ansvar for hele prosjektet fra lekkasjesøk til det er reparert der
resultatene er verifierifiserte med en riksdekkende organisasjon.
Måling & Overvåkning
Uten trykkluft stopper produkjonen. Med det som bakgrunn er det mildt sagt
merkelig at færre enn 10% av fselskapene måler og overvåker sitt forbruk av
trykkluft. Å ha kontroll over sitt forbuk innebærer økt driftssikkerhet og at man
kan tydelig kan se effekten av de tiltak man gjør i trykkluftssystemet. LEAQS kan
hjelpe dere med å få fullstendig kontroll over trykkluftsforbruket gjennom enten
temporær- eller permanent måling og innførig av debiteringssystem.
Trykkluftsutdanning
Utdanning er det førsta skritt man bør ta for å innlede et energibesparingsprosjekt
innen trykkluft. .Trykkluft er et komplekst media som krever et helhetssyn og
upartiskhet for å oppnnå fremgang. Trykkluftens grundprinsipper, økonomi,
dimenssjonering og generelle retningslinjer for bruk av trykkluft er sansynlig den
investering som er mest lønnsom og er enkel å gjennomføre. Det er dessuten en
forutsetning for å kunne fatte beslutninger om andre tiltak. LEAQS gjennomfører
utdanning/kurs enten helt kundetilpasset på lokasjon eller via trykkluftsseminar
omkring i landet.
Optimalisering
Etter lekkasjesøk er optimalisering av trykkluftssystemet det mest lønnsomme
tiltak man kan gjennomføre.LMS-Nordic har teknikere med lang erfaring
innen pneumatik og optimalisering av trykkluftsapplikasjoner. En professionell
gjennomgang og kontroll av trykk, blåse-applikasjoner, flow og funksjoner
innebærer nærmere 25% av besparingspotesialet. De fleste tiltak med en
tilbakebetalingstid på mindre enn 6 måneder.
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