
Waarom is KDS zo enthousiast over onze nieuwe 
flowmeters voor perslucht en ander technische gassen? 
Omdat ze exact aangeven waar wij al 10 jaar onze passie 
mee verbinden ; het aantoonbaar maken en registreren van 
kostbare energiestromen in de Europese industrie.

Ca. 80% van het opgenomen vermogen van persluchtcompressoren gaat 
verloren aan warmte. Dit maakt perslucht een kostbare energiedrager, wel 
10x duurder dan elektriciteit. Zo’n 20 tot 40% van deze perslucht gaat in de 
praktijk verloren aan lekkages en oneigenlijk gebruik. 

Het voordeel van onze flowmeter is dat deze stromen 
zichtbaar maakt waarop wij later samen met u kunnen 
sturen naar een aanvaardbaar en realistisch verbruik. 

Voor individuele installaties, lijnen of kleine productiehallen hebben wij 
diverse  in-line meetapparatuur welke ingebouwd en doorgelinkt kan 
worden naar monitoren of direct afgelezen kunnen worden op de meter 
zelf. Calamiteiten of onnodig verbruik wordt zo direct zichtbaar. 

Voor het meten van totale plants of grote delen van plants hebben wij 
mobiele meetapparatuur welke geïnstalleerd kan worden binnen een 
half uur binnen uw bestaande situatie zonder dat uw plant hiervoor stil 
moet. Uiteraard is deze apparatuur ook voor permanente toepassingen 
in te zetten waarin de massaflow, temperatuur en de druk direct in een 
monitor wordt geanalyseerd en verwerkt. Het nauwkundig monitoren 
en analyseren is de basis voor een efficiënt gebruik van perslucht en zo 
dus lagere energiekosten. Een combinatie van flow, druk, temperatuur 
en vermogen van uw compressoren is een extra mogelijkheid. 
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Beheers lekkages. 
Probeer in enkele jaren naar een acceptabel niveau te komen en vervang zwakke 
stukken. Lekkages ontstaan op de laatste 2 meter van het leidingnet, concentreer 
u hierop en zorg altijd dat u een onafhankelijke lekkagespecialist binnen haalt.

Verlaag uw druk. 
Elke bar drukverlaging levert 8% energiebesparing op over de totale installatie. 
Het extra bufferen van perslucht om zo druk schommelingen te voorkomen 
kan afhankelijk van uw situatie een interessante optie zijn.

Verminder de nullast van uw compressor. 
Elke compressor welke vaak een nullast draait verbruikt 10 tot 35% van het 
normale verbruik bij belasting. Bij minder dan 80% belasting per compressor 
wordt het hoog tijd voor systeem optimalisatie. 

Voed compressoren met koele (schone) lucht. 
Een warm station is nadelig voor het rendement.

Schakel machines uit na gebruik. 
Alles waar geen lucht naar toe gaat kan het ook niet verspillen.

Denk aan alternatieve toepassingen. 
Perslucht is 10x duurder dan normale energie maar wordt snel verbruikt 
omdat het overal voorhanden is. Het plaatsen van bijvoorbeeld een blower 
in plaats van luchtnozzles kan al een behoorlijke besparing genereren.

Vermijd drukvallen.  
Drukvallen van te kleine leidingen of verstopte filters 
zorgen voor onnodige drukvallen.

Trim uw persluchtinstallatie.  
Bij minder dan 60% (constante) belasting van uw compressoren is het 
interessant hierop een nieuwe schakelmodus in te richten en wellicht 
een kleinere compressor aan te kopen dan een grotere in te zetten.

Denk na over de vereiste luchtkwaliteit. 
Een hogere luchtkwaliteit leidt tot hogere energiekosten.

Investeer in meetpunten voor permanente of tijdelijke 
flow/drukmeting binnen uw plant.


