Industri 4.0 fra KAESER

SIGMA AIR MANAGER® 4.0

Det kan der forventes af
det. Det får du ud af det.

Optimal effektivitet
KAESER SIGMA NETWORK

SIGMA AIR MANAGER 4.0 er en overordnet maskinstyring, der sørger for, at dine
kompressorer og behandlingskomponenter
arbejder sammen på den mest energieffektive måde. En smart styrealgoritme, som
ingeniørerne hos KAESER har pakket alt
deres mangeårige know-how ind i, simulerer
konstant forskellige koblingsprocesser i
baggrunden og vælger derefter den mest
energieffektive. På denne måde kan du
sikre, at din trykluft produceres så billigt
som muligt. Derudover kan du udnytte
SIGMA AIR MANAGER 4.0 som dataindsamler til energistyring i henhold til DIN EN
ISO 50001 og tilslutte den til energieffektive
styresystemer.

Adaptiv 3-Dadvanced-regulering

KAESER SIGMA SMART AIR

Alle komponenter.
Sikkert forbundet

Servicepakke til forebyggende
service

Alle komponenter i trykluftstationen kan uden
problemer forbindes og integreres og vises
sikkert i KAESER SIGMA NETWORK.

Enestående kombination af fjerndiagnose
og service. Det giver dig forsyningssikkerhed og omkostningsbesparelser.

Styrer driften af dine trykluftsystemer og
beregner forebyggende den mest effektive
udnyttelse ud fra mange optioner.

Opgradering af din trykluftstation
Fremtidssikret – SIGMA AIR
MANAGER 4.0 vokser i takt
Med en softwareopgradering kan din trykluftstation udvides til fremtiden. Helt uden skift af
hardware på den overordnede styring.

Live R&I-diagram
Alt i et overblik
Alle relevante parametre for trykluftstationen vises overskueligt som
flowdiagram på et display på 12".

RFID-kort
Sikkert login
Den integrerede RFID-grænseflade garanterer
sikkert login af berettigede brugere – helt uden
besværlige adgangskoder.

KAESER CONNECT

Energistyring DIN EN ISO 50001

Drift, forbrug og omkostninger.
Overalt og til enhver tid

Din energirapport – hurtigt oprettet

Alle drifts- og forbrugsdata samt omkostninger
kan hentes på enhver netværksegnet enhed,
f.eks. tablet eller smartphone. Altid og overalt.

SIGMA AIR MANAGER 4.0 er din partner til
lagring af driftsdata og leverer dataene iht.
DIN EN ISO 50001 med et tryk på en knap.

Din energirapport –
oprettet på et øjeblik
Sådan arbejder
SIGMA AIR MANAGER® 4.0 for dig:
For at reducere miljøbelastningen og omkostninger for din virksomhed, fastlægger standarden
DIN EN ISO 50001, hvordan virksomheder skal forbedre deres energieffektivitet systematisk og
kontinuerligt og belønner dette med skattelettelser og godtgørelse af afgifter i forbindelse med
lov om fremme af vedvarende energi. SIGMA AIR MANAGER 4.0 hjælper dig med at oprette
certificeringsrapporten – effektivt og tidsbesparende: Styringen leverer en sikker driftsdatalagring til dit trykluftanlæg og tilbyder detaljerede analyser og energiopgørelser.
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SIGMA AIR MANAGER 4.0
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Aktualisieren

Meldungen

0,9%

Monitoring

9%

Energie & Kosten

35%

1.1 Lastlauf

9.415,20 €

1.2 Leerlauf

84,74 €

Energiekosten

Volumen:
Spezifische Leistung:
Druckluftkennzahl:

Wartung

56%

99,1%

9.499,94 €

612.371 m³
6,20 kW/(m³/min)
15,51 €/1000m³
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Energiekosten

9.499,94 €
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Abschreibung

6.000,00 €

3

Wartungskosten

1.600,00 €

Regelung
SAM 4.0 Logic
Zeitsteuerung
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Inbetriebnahme
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Konfiguration

7
Gesamtkosten

Skruegangen 7 – 2690 Karlslunde
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17.099,94 €

Kontakt
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KAESER er din ekspert inden for energieffektivitet, for det er en af vores kernekompetencer. Med SIGMA AIR MANAGER 4.0 tilbyder vi dig en
komplet løsning, som giver dig mulighed for at lagre og analysere alle relevante, energirelaterede data for din trykluftforsyning, og derefter oprette
rapporter til dine certificeringer i en håndevending.

