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Wij weten waar het om draait 

Energiebesparing is een belangrijk onderwerp, zo ook in het onderhoud. Bekend is 

dat energiekosten 90% van de totaal gemaakte kosten vertegenwoordigen. Brammer 

kan aan de hand van energieanalyses besparingsmogelijkheden binnen uw 

productieafdeling in kaart brengen en advies geven om uw energieverbruik te 

optimaliseren en kosten te reduceren. 

 

 

 

 

Pneumatiek 

(persluchtinstallaties, blaaspistolen…) 
f 
De wereldwijd meest gebruikte energievorm - perslucht -  

neemt door haar hoge prijs een groot deel van de  

energiekosten voor haar rekening. Om deze kosten zoveel  

mogelijk te beperken biedt Brammer u ondersteuning in de  

vorm van lekdetectie, productoptimalisatie en het volledig  

analyseren van uw persluchtinstallatie.  

  



 

Stoom 

(Bespaar energie door optimaal beheer van uw stoomsyteem)   

Wanneer een condenspot niet goed werkt, kan dat stoomverliezen tot gevolg 
hebben. Ook kan het productieproces of de levensduur van installaties nadelig 
worden beïnvloed. Dat kan hoge onderhoudskosten en stilstandtijden in de hand 
werken. Een regelmatige controle van de werking is daarom noodzakelijk. Minstens  
zo belangrijk is een nauwkeurige registratie van deze controles. 
 

 
 

 

 

  

Belangrijk te weten 

U streeft naar maximale  

efficiency in uw processen. 

Dus is het belangrijk om te 

weten hoeveel potten niet goed 

werken en wat die niet goed  

werkende potten aan energie  

verliezen en CO2-uitstoot  

veroorzaakt. 

Tot 60% werkt niet optimaal 
Bij een eerste controle wordt vaak 
geconstateerd dat circa 10% van de 
condenspotten niet optimaal 
functioneert. Bij een installatie die 
niet of nauwelijks wordt 
gecontroleerd, kan dit oplopen tot 
wel 60%! Vervanging van defecte 
potten en regelmatige controle 
zorgen voor aanmerkelijke 
energiebesparingen. 



 

Elektromotoren  Wereldwijd vertegenwoordigen 

elektromotoren 40% van het totale 

stroomverbruik.  

Waar blijft de energie? 

- Kernverliezen 

- Jouleverliezen 

- Rotorverliezen 

- Wrijvingsverliezen 

- Ventilatorverliezen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de inzet van efficiënte 

elektromotoren (IE2 of IE3) realiseert 

u aanzienlijke energiebesparingen! 

 

 

Aandrijftechniek 

(Ventilatoren, Pompaandrijvingen…) 
  s 
Ondanks het feit dat de kosten voor 

standaard V-snaren beperkt zijn, 

kunnen de onderhoudskosten van 

deze aandrijvingen relatief hoog zijn. 

Door het monteren van de juiste  

V-snaar en/of tandriem kunt u veel 

besparen op energieverbruik en 

onderhoud. 

 

Wereldwijd geldende 

werkingsgraadkromme 

 

Gebruikte   Mechanisch 

elektrische Energie Energie/Prestatie 



Lekdetectie onderzoek 

Luchtlekkages kunnen kosten veroorzaken van honderden Euro’s per jaar per lek. 

Aan de hand van het lekdetectie onderzoek, uitgevoerd door Brammer, worden 

lekkages zeer zorgvuldig opgespoord en kunnen flinke energiebesparingen worden 

gerealiseerd. 

Jaarlijkse energiekosten op basis van een niet gerepareerde lekkage: 

Kosten
Lekkage 

l/min

 €         5.992 574

 €         4.165 399

 €         2.662 255

 €         1.398 134

 €            657 63

 €            167 16

 €              63 6

Gatdiameter 0,3 mm 0,5 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm 2,5 mm 3 mm

 
In deze grafiek (bron: Festo) is het verband tussen de diameterlekkage en het verlies van lucht en euro’s goed zichtbaar 

 

 

 

Doel van lekdetectie onderzoek door Brammer 

 Reductie persluchtverlies 

 Besparing energiekosten  

(doel: 85% lekkagevrij) 

 Beperking CO2 uitstoot 

 Beperking down time 

 Stijging productie efficiëntie 

 

Uw voordelen 

 Professionele service  

 Ondersteuning door Brammer 

technische specialist 

 Analyseren en documenteren van al 

uw persluchttoepassingen 

 Directe besparing op energiekosten 

 Ongoing Cost Savings 

 Meerwaarde door kosten-baten 

analyse

Voorbeeld: Bij een gatdiameter van 2 mm gaat er 255 liter lucht per minuut verloren en 

daarmee € 2.662,- per jaar; gebaseerd op waarden van 7 bar – 8.700 uur per jaar - 

€ 0,02 per m³ 



Case Study Energy Saving 

f 

Frisdrankindustrie – Luchtlekkage 

 

 
 
Constatering 

• Luchtlekkage in het persluchtsysteem in de productie 
• Analyseren hoe een efficiënter gebruik te realiseren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Resultaat 
Het luchtlekkage onderzoek heeft geleid tot:  

• 89 lekkages werden gedetecteerd en gerepareerd 
• Jaarlijkse energiebesparing van 331.554 kW/h 
• Jaarlijks 133 ton minder CO2 uitstoot 
• Terugverdientijd 54 productiedagen 

 
 

  

 

 

 



Energy Savings Service programma 

 

Onze toegevoegde waarden: 

1 Elektromotoren  Terugverdientijd van de verschillende efficiëntieklassen 

 Vergelijking op basis van onderhoudsmomenten 

 Registratie van de besparingen (energie- en product specifiek) 

2 Aandrijftechniek  Technische berekening en optimalisatie van aandrijvingen 

 Terugverdientijdberekening 

 Registratie van de besparingen (energie- en product specifiek) 

3 Pneumatiek  Lekdetectie van persluchtinstallaties 

 Inspectie- en onderhoudsovereenkomsten 

 Energie audits (in kaart brengen van het persluchtverbruik, 
analyse van de huidige situatie, berekening van 
besparingspotentieel , aanbeveling optimalisatiemogelijkheden 

 Kwaliteitsmeting en technische analyse (persluchtkwaliteit, 
persdrukpunt, restoliegehalte, luchtvochtigheidgehalte, 
olienevel, stofverontreiniging 

 Telemonitoring 

4 Stoom  Doormeten van uw installatie 

 In kaart brengen van al uw condenspotten 

 Verwerken van de gegevens 

 Digitaal overzicht van uw condenspotten 

 Advies ter verbetering 

 

 

MEER WETEN? 

Check de quicktips op 

www.brammer.nl  

 

Direct contact? 

Op de volgende pagina 

vindt u uw lokale 

Brammer Servicecenter  



 


