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Leder

I svære tider er der brug
for håb, engagement og handling
Siden 2020 har vi stået over for udfordringer, der påvirker os
med en intensitet og med en hastighed, som vi ikke har oplevet
i over 70 år.
COVID-19, fejl eller mangler i forsyningskæden, flaskehalse inden for transport og råmaterialer, olie og gas, klimakatastrofer,
tårnhøje energipriser, en hidtil ukendt høj inflation og krig midt
i Europa. Hvert enkelt menneske, virksomhed og organisation
påvirkes negativt af disse udfordringer.
Trods alt bør vi ikke glemme, at vores verden i dag er den
bedste af alle de verdener, vi i tidernes løb har kendt til: Aldrig
før har vi haft så meget velstand, så lidt hungersnød, så god
lægebehandling, så høj beskæftigelse og så meget uddannelse som i dag. Det skal ikke siges, at nutidens verden er
perfekt, tværtimod, der er meget vi stadig kan gøre for at gøre
verden til et endnu bedre sted, end den er i dag.
Så længe vi mennesker har eksisteret, har vi været løsningsorienterede og har dermed kunnet klare alle udfordringer
i nutiden og fremtiden. Når vi samarbejder, interagerer og
kommunikerer med hinanden, udveksler synspunkter og deler
arbejdsopgaverne mellem os, kan vi klare alt.

Lars Heine Pedersen
Adm. direktør

Vi har brug for håb og tillid til vores kompetencer og vores
styrker. Vi er nødt til at ville løse problemerne og få mod
til at tage initiativ til at handle på det, selv når vi kender
risikoen ved det.
Vores tøven og frygt bør vi forvandle til mod, og vi bør tage
opgaverne op på en bæredygtig og målrettet måde: Virksomheder, medarbejdere, politikere, fagforeninger og hver
enkelt skal hver især gøre en indsats.
Fremtiden er åben og uforudsigelig. Alt kan ske, både godt
og dårligt. Vi har alle ansvar for at gøre vores bedste for at
gøre fremtiden endnu bedre end nutiden.
Lad os tage alle kriser som en chance til at få en verden,
der er endnu bedre, mere succesfuld og mere innovativ.
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Ny trykluftstation sikrer maksimal driftssikkerhed

Aflast miljøet
– tjen energi
Affaldshåndteringsfirmaet Hamburger Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH, en virksomhed i Indaver-koncernen, har som en af de første specialiseret sig i kontrolleret højtemperaturforbrænding af special- og
industriaffald og har som det første forbrændingsanlæg af denne type i Tyskland helt tilbage siden 1971
udført pionerarbejde inden for miljørigtig industriel bortskaffelse. Deres miljø- og kvalitetsstandarder betragtes stadig som vejvisende i branchen i dag.

Forbrændingen ved høje temperaturer udgør kerneforretningen for det meget effektive Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH
i Hamborg. Efter omfattende renovering i
1990'erne hører forbrændingsanlægget til
specialaffald til blandt verdens største og
mest moderne anlæg af denne type. Der
kan i dag bortskaffes op til 159.000 tons affald om året i anlægget. Den derved opståede overskudsvarme føres ind i Hamborgs
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fjernvarmenetværk via et tilstødende kraftvarmeanlæg. På denne måde forsynes op
til 30.000 husstande med overskudsvarmen
fra forbrændingen.

Affald bliver til energi
Forbrændingen ved høje temperaturer er
en nøje kontrolleret proces, hvortil der er
knyttet en omfattende røggasrensning iht.
de mest moderne standarder. Anlægget

kører døgnet rundt med 24 timers skifteholdsarbejde og det endda alle ugens syv
dage. Det består af to identiske forbrændingslinjer, der er uafhængige af hinanden,
og som kontrolleres og vedligeholdes på
skift. Hver af de to linjer har en egen efterkoblet røggasrensning. Optimale forbrændingsbetingelser og højtydende røggasrensning reducerer anlæggets emissioner
til et minimum. Disse ligger ikke blot under

grænserne i den tyske føderale emissionsbeskyttelseslovgivning (17. BImSchV), men
også betydeligt under de strengere krav fra
Hamborgs godkendende myndigheder.
Det centrale i de enkelte forbrændingslinjer
er en tolv meter lang drejerørsovn, der langsomt roterer om sin egen akse og agiterer
affaldet, hvilket sikrer fuldstændig forbrænding. Mens slaggerne køles i et vandbad,
føres røggasserne til efterforbrændingskammeret. Her ødelægges eventuelle
resterende organiske forbindelser, f.eks.
dioxiner og furaner. I spildvarmekedlen afgiver røggassen siden hen det meste af
varmen til generering af varm damp, som
sendes ud i det lokale fjernvarmenetværk.
Et elektrisk filter renser den afkølede gas
for støv. Diverse våde rensetrin udskiller
efterfølgende tungmetaller, klorbrinte og
svovldioxid.

Bedste tilgængelige teknik
Trykluften anvendes i forbrændingsanlægget bl.a. til affaldstransport via trykluftmembranpumper, transporterer flyveasken ud af
kedlen og E-filteret, sørger for forstøvning
af affaldet i røret og efterforbrændingskammeret og spiller en vigtig rolle i den sikkerhedstekniske låsning af anlægget, som
bliver koblet fra, hvis trykket falder til under
3,8 bar. Thomas Pöhe (afdelingsleder i produktionen) sammenfatter: "Hvis der bare
midlertidigt ikke var trykluft til rådighed, ville
vi ikke længere kunne få forbrændingen til
at fungere, og anlægget ville gå ud af drift.
Derfor er en absolut pålidelig trykluftforsyning en ubetinget forudsætning." Denne
forudsætning opfyldte den gamle station,
som delvist stammede fra renoveringsåret
1997 og delvist fra 2014, ikke længere.
"Der opstod problemer med at dække behovet, når der skulle udføres nødvendige vedligeholdelsesarbejder, og med de
trinvise udvidelser stødte de to ældre 160
kW-kompressorer før eller siden på deres
dækningsgrænse", forklarer Lars Schubert,

som er ansvarlig for istandholdelse og asset-management. Da der i 2018 på grund
af opførelsen af det nye tanklager skulle
bruges flere trykluftmembranpumper, og
trykluftforbruget igen tog til, blev det tydeligt, at tiden var inde til fornyelse af
trykluftstationen. Kravene fra myndighederne omfatter en forpligtelse til at benytte
"bedst mulige disponible teknik" (BVT), og
derfor tog AVG Hamburg kontakt til KAESER-kundeservice. ADA-analysen (air demand analysis) viste, at der i øjeblikket var
behov for et trykluftvolumen på tre gange
30 m³/min ved et tryk på aktuelt ca. 7,0 bar.
Den nye station skulle imidlertid dimensioneres, så ikke bare det aktuelle behov
kunne dækkes pålideligt, men der også var
plads til fremtidig udvikling.
Den nye KAESER-trykluftstation blev sat i
drift i 2021. Da der også pladsmæssigt skul-

le herske optimale forudsætninger, blev der
bygget en ny hal til anlægget. I dag sikrer
fire skruekompressorer DSDX 305 (maks.
driftsovertryk 8,5 bar) den pålidelige trykluftforsyning, mens to energieffektive
tørrere af typen HYBRITEC DTI 668-902
varetager trykluftbehandlingen for de nye
og de delvist stadig benyttede gamle kompressorer. Det hele overvåges og styres
af en central styring af typen SIGMA AIR
MANAGER 4.0. Da systemets driftssikkerhed er af altoverskyggende betydning,
lægger Thomas Pöthe og kollegaen Lars
Schubert derudover stor vægt på vedligeholdelse og service og opsummerer med
tilfredshed: "Vi er meget tilfredse med den
høje tekniske standard, den gode rådgivning og den pålidelige KAESER-service."

Billedet til venstre:
Udsugningsstation med efterkoblede
trykluftmembranpumper.
Billedet til højre:
Det centrale i de enkelte forbrændingslinjer
er en tolv meter lang drejerørsovn.

Vi er meget tilfredse med den høje
tekniske standard og den pålidelige
KAESER-service.
(Thomas Pöthe, afdelingsleder produktion, AVG, Hamborg)
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Italiensk gærspecialist satser på turboblæsere fra KAESER

Gær fra Firenze

Allerede for mange tusinde år siden i det antikke Egypten og i Kina lavede folk gær. I middelalderen
fandtes endda erhvervet gærmester, som var en person, der plejede og formerede gæren i bryggerier. I
det 19. århundrede blev de første industrielle processer til fremstilling af gær udviklet. Den florentinske
gærspecialist ZEUS IBA har med stor kærlighed til traditioner og omfattende fagviden inden for moderne
produktionsteknik helliget sig industriel produktion af gær.

Midt i Firenze, blot 20 minutter på cykel fra
Basilica di Santa Maria Novella og Palazzo Pitti, holder ZEUS IBA til. Familiefirmaet, som stadig ledes af Grechi-familien i
dag, blev grundlagt i 1950'erne. Dengang
producerede man frugtgelatine og konserveringssukker, og lidt senere tog man
de første skridt i retning af industriel fremstilling af bagegær, som siden 1980'erne
har været det primære produkt. En vigtig
milepæl var joint venturet med LALLEMAND, en verdensomspændende producent af industrigær til bagværk, i 2016.
Siden 2020 har man hørt 100 procent til
Lallemand-koncernen, hvilket har givet den
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fortsat stærkt traditionsprægede familievirksomhed mulighed for også at orientere
sig mod nye, globale markeder.

Vidunderet bag formeringen
Bagegæren, som den florentinske gærspecialist ZEUS IBA fremstiller på industrielt
plan, opstår ved dyrkning af en mikroskopisk lille encellet, elliptisk formet svamp,
som forekommer i naturen, og som tilhører
slægten Saccharomyces cerevisiae.
Det handler i princippet om at formere en
stamme af disse gærceller, de såkaldte rendyrkede gære, indtil den ønskede
mængde bagegær er opstået. Under ideel-

le temperatur- og ernæringsbetingelser kan
der ved fermentering af 2 gram rendyrket
gær fra laboratoriet fremdyrkes flere tons
bagegær på mindre end én dag. Afgørende for det færdige produkts egenskaber
og kvalitet er tilførslen af næringsstoffer
(melasse fra sukkerroer, fosfor og nitrogenforbindelser) og procesbetingelserne (temperatur, tid, fugtighed). Da fermenteringen
kan forløbe både anaerobt og aerobt, er der
behov for omfattende knowhow i udførelsen
af de individuelle fremstillingstrin, for der er
kun en meget smal grænse mellem de to
fermentationsformer. Med tilførsel af den
rigtige mængde af de helt rigtige stoffer i

Det vigtigste er de store
energibesparelser og anlæggenes
næsten vedligeholdelsesfrie drev.
(Alessio Piccini, vedligeholdelse og processikkerhed, ZEUS IBA, Firenze)

det egnede øjeblik kan gærmesteren styre
processen i den ønskede retning, så slutproduktet bliver bagegær og ikke alkohol.
Produktionen af bagegær sker fortrinsvist
under aerobe betingelser, hvorfor reguleret
tilførsel af ilt fra luften er et vigtigt element.
Ilten tilføres næringsstofopløsningen i store
mængder under nøje kontrol med helt moderne elektroniske instrumenter.

På den sikre side
Luften til disse ventilationsprocesser blev
forud for fornyelsen i 2016 transporteret af
syv ventilatorer fra forskellige producenter.
Blandt de problemer, som gærspecialisten
måtte kæmpe med, var støj, højt vandforbrug og høje omkostninger, bl.a. på grund
af permanent omfattende vedligeholdelse
og olieskift. "Driften var også alt andet end
komfortabel, da anlæggene skulle til- og
frakobles manuelt og styres analogt", husker Alessio Piccini, som er ansvarlig for
vedligeholdelse og processikkerhed. "Dertil
kom, at det gamle udstyr altid havde problemer med styreventilerne. Desuden var

driftsformen generelt meget lidt effektiv." I
2016 stod det endelig klart, at der var akut
behov for handling på dette område.
Løsningen i form af KAESER-turboblæseren PillAerator stillede enorme forbedringer
i udsigt. Da disse anlæg har magnetlejer,
arbejder de helt uden berøring og smøremidler og er dermed også fuldstændigt
slitagefrie. Olie- og lejeudskiftning overflødiggøres. Derudover forventede man væsentlige energibesparelser af den nye teknik. Man ville imidlertid være på den sikre
side, og derfor skulle én turboblæser som
udgangspunkt erstatte et eksisterende ældre anlæg i en testfase på to måneder. Alessio Piccini var nysgerrig og blev ikke skuffet. Resultatet overgik hans forventninger:
KAESER-turboblæseren udviste en målbar
energibesparelse på 25 procent. Det blev
startskuddet til fornyelse af hele stationen.
I dag arbejder ti KAESER-turboblæsere
PillAerator LP 8000 med at forsyne
de seks fermentationsenheder
med luft. Alessio Piccini
er yderst tilfreds: "Med de

Med turboblæserne LP 8000 kunne der
opnås en omkostningsbesparelse på ca. 25
procent.

GSE er den statslige virksomhed, der fremmer og
støtter brugen af vedvarende energikilder i Italien.

1

Billede: Adobe Stock

Billede: Adobe Stock

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

nye blæsere reducerer vi energiforbruget
med i alt 30 procent og sparer i forhold til de
gamle anlæg omkring 0,5 MWh/år. Reduktionen af energiforbruget har givet ZEUS
mulighed for at benytte sig af de såkaldte
TEE (energieffektivitetscertifikater), der af
italienske GSE1 stilles til rådighed for forbilledlige virksomheder. På denne måde bidrager KAESER-turboblæsere PillAerator i
dobbelt forstand til virksomhedens omkostningsaflastning.
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Beskyttelse af fredede bygninger med moderne mobilkompressorer

Uden landsbykirke
ingen kirkelandsby
Midt i Transsylvanien, i den rumænske landsby Geoagiu, står endnu
den dag i dag det formodentlig
ældste middelalderkapel i Rumænien. Spørgsmålet om, hvornår det
faktisk blev bygget, beskæftigede
arkæolog Gheorghe Petrov sig med
fra starten af 1990'erne i over et
årti. Ved udgravningsarbejderne opdagede han sammen med sit team
flere end 200 grave, hvor de ældste
kan føres tilbage til Kong Ladislau
I.'s (1077-1095) og Kong Coloman
I. Cărturarul's (1095-1116) regeringstider.

Det rumænske kapel i Geoagiu er en af de
ældste endnu eksisterende sakralbygninger i Rumænien. Dens nøjagtige byggetid
kendes ikke, men i henhold til arkæologiske
fund, i særdeleshed gravene, der befinder
sig på kirkegården, og som kan dateres tilbage til omkring 1100 efter Kristus, må kirken allerede have eksisteret ved udgangen
af det 11. århundrede. Kapel-rotunden blev
brugt som en kirke indtil slutningen af 16.
århundrede, hvor den nye kirke (Biserica
Reformata) var bygget færdig ved siden af
i kirkegården. I dag huser bygningen stadig
et værdifuldt pipeorgel, som blev bygget af
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Billedet til højre: Driften af de vidt forskellige
specialapparater til facaderestaureringen
kræver trykluft.
Billedet nederst: Mange detaljer henviser
også udendørs til den romerske historie.

den berømte orgelbygger István Kolonics.
Ganske interessant har kirken både ind- og
udvendigt talrige detaljer, der leder tankerne
tilbage til den romerske historie, herunder
f.eks. statuerne af to løver umiddelbart ved
kirkeportalen, som formodentlig er tidligere
votivstatuer til helbredelse af de syge, der
benyttede badene i nærheden. Til højre for
indgangen findes et plant relief, som gengiver den af de romerske soldater tilbedte
halvgud Herkules, og lige ved siden af det
er der i kirkemuren indstøbt et gravmonument med et portræt af en romersk kvinde.

Da man gerne ville bevare det unikke bygningsværk for eftertiden, hyrede kirken
"Transsylvaniens Reformerte Stift" i 2021
byggefirmaet Domino Construct Expert til at
stå for renoveringen af sakralbygningen. De
meget omfattende renoveringsarbejder på
facaden krævede ikke bare dybdegående
teknisk knowhow og udstyr, men også ekspertise i arbejde i stor højde. Den nødvendige ekspertise til denne del af restaureringen
indhentedes fra facadeeksperterne ALPIN
SHUNT. Virksomheden, der blev grundlagt
i 2009 af forretningsfører Cseresznyes, har
specialiseret sig i den i dag stærkt efterspurgte restaurering og professionelle facaderengøring af historiske mindesmærker
og bygninger. Til gennemførelsen af disse
specialindsatser benytter facadeeksperten
sig af sit alsidige og højteknologiske udstyr, som ALPIN SHUNT bl.a. bruger til at
drive diverse moderne sandblæseteknikker
(sandblæsning med sand, tørisblæsning,
hydro-blæsning). Ved høje bygningsværker
og mindesmærker (f.eks. kirketårne) eller
metalkonstruktioner (f.eks. bliktage) kombineres rengørings- og restaureringsarbejder
ganske ofte med professionelle klatreteknikker. Også arbejdskurve og facadelifte
finder anvendelse. Det var også tilfældet
ved arbejderne på det rumænske kapel i
Geoagiu.

Byggepladsens helte
"Made in Germany"
Driften af de vidt forskellige specialapparater til facaderestaureringen kræver trykluft. Den driver alle udstyrstyper, f.eks.

støvsugere, højtryksrensere, tørisblæsere,
hydro-blæseapparater, damprensere osv.
Til forsyning af det alsidige udstyr med
trykluft satser ALPIN SHUNT på KAESER
mobilkompressorer af typen MOBILAIR
31 og MOBILAIR 82. De er udstyret med
moderne, brændstofbesparende dieselmotorer og robuste karosserier, og dermed tåler disse mobilkompressorer også de mest
krævende byggepladsbetingelser: De rotationssintrede PE-kabinetter gør anlæggene
yderst stabile, og deres intuitive og enkle
betjeningskoncept gør dem til en værdsat
partner på byggepladsen. Den optimale
tilgængelighed på samtlige vedligeholdelsespunkter forhindrer unødige stilstandstider. Det er særligt vigtigt i forbindelse med
rettidig gennemførelse af restaureringsarbejderne. MOBILAIR 82 er derudover udstyret med en generator, så der når som
helst er en mobil strømkilde til rådighed
på byggepladsen. Til følsomme indendørs
områder kan der benyttes emissionsfrie
e-Power-versioner med energisparende
elektromotor.

Alle billeder: Sorin Gliga, GLISOR MIX SRL

Store udfordringer

Mobilkompressorerne fra KAESER
leverede pålideligt trykluft af høj
kvalitet til alt vores renoveringsudstyr.
(István Cseresznyes, indehaver af ALPIN SHUNT)
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Nyt trykluftsystem fra KAESER sørger for pålidelig og effektiv kontinuerlig drift

Billede: Adobe Stock

Invester for at spar

Quebecs skovsektor er en af de stærkeste motorer i den lokale økonomi og en grundsten i mange af de
140 landlige og bytilknyttede lokalsamfund. Derudover byder skovbruget på omkring 60.000 højt kvalificerede og velbetalte arbejdspladser, der forsørger mange familier. Af de her producerede træprodukter
fremstilles talrige innovative produkter, som finder anvendelse ved opførelse af utallige bygninger, broer,
sportscentre og arenaer.
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Alle billeder: Viviane Wybou, Wybou la Photographe

re

Den centrale
styring SIGMA AIR MANAGER 4.0
har overblik over alle driftsdata.

Siden starten af sundhedskrisen har vi oplevet en verdensomspændende råstofmangel uden lige. Som årsager hertil nævnes
ofte den på verdensplan tiltagende efterspørgsel i sammenhæng med utilstrækkelige produktionskapaciteter. Dertil kommer
leverandørers transportproblemer og produktionssvigt.
Den deraf følgende allestedsnærværende
råstofmangel påvirker også træindustrien
og gør det ikke let for virksomheder som
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Gør gammelt til nyt
Stephane Fortin og hans team fra KAESER
Canada gennemførte først en trykluftbehovsanalyse (ADA) med henblik på at fastslå den aktuelle situation og virksomhedens
specifikke trykluftbehov. "Det eksisterende
trykluftsystem i fabrikken Saint-Félicien var
på grund af produktionsanlæggenes meget specifikke krav relativt komplekst", husker Stéphane Fortin. "De to eksisterende
kompressorer stammede fra 1982 og 1995
og var teknisk set forældet. De kørte permanent og helt uafhængigt af det faktiske
trykluftbehov, hvorved de brugte uforholdsmæssigt meget energi. Det gamle anlæg
var hverken udstyret med sensorer eller en
egentlig styring, og derfor var det umuligt at

Billedet til venstre: Ved hjælp af de to 5.000 liters trykbeholdere og korrekt dimensionerede rør holdes trykket konstant.
Billedet i midten: Der behandles årligt 480.000 tons træ på lokaliteten Saint Félicien.
Billedet til højre: Resolute Forests mangfoldige produktsortiment omfatter bl.a. byggematerialer i træ.

Resolute Forest Products at leve op til
de krav, som markedet stiller. Resolute
Forest Products er et på verdensplan
førende firma i den træforarbejdende industri og tilbyder et alsidigt sortiment af
produkter (f.eks. byggematerialer af træ,
cellulose og papirhåndklæder), som
markedsføres i over 60 lande. Firmaet
er repræsenteret på 40 lokaliteter i USA
og Canada og driver bl.a. også anlæg til
produktion af strøm.
Resolute Forest er kendt for sin bæredygtige virksomhedsledelse: 100 procent af de dyrkede skove er certificeret
iht. internationalt anerkendte standarder
for bæredygtig skovdyrkning. Resolute
har i de seneste år ikke bare høstet regional, men også global anerkendelse for
sit pionerarbejde på områderne socialt
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ansvar, bæredygtighed og corporate governance.
På lokaliteten Saint-Félicien i det nordlige
Quebec forarbejdes årligt 480.000 tons
træ. Ledelsen fokuserer kraftigt på at sikre
maksimal driftseffektivitet og pålidelighed,
så det også under de aktuelle meget krævende betingelser er muligt at leve op til
markedskravene. Dette gælder naturligvis
også for trykluftforsyningen, for fabrikken
er afhængig af trykluft for at kunne drive
de pneumatiske systemer, der benyttes i
næsten alle processer (stammehåndtering,
afbarkning, opskæring, håndtering af tømmer). I sin søgen efter en pålidelig partner
henvendte ejeren sig til hovedcentralen
hos KAESER Canada i Boisbriand (Montréal-området) for at få udført en indgående
analyse af mulige forbedringer.

angive den faktiske systemydelse og -effektivitet. Derudover forårsagede et for småt
dimensioneret fordelersystem uønskede
trykudsving i netværket." En modernisering
var uundgåelig. Målene var højere effektivitet, bedre overvågning og en forbedret
driftssikkerhed på trykluftforsyningen.
Den nye trykluftstation består af tre
KAESER-skruekompressorer af typen
CSD 125, en central styring SIGMA AIR
MANAGER 4.0 og to 5000 liters trykluftbeholdere, der forsynes via korrekt dimensionerede direkte rør fra kompressorrummet
og medvirker til at holde systemtrykket konstant. Allerede med de nye luftbeholdere
kunne driftstrykket sænkes med næsten
1 bar, hvilket reducerede energiforbruget
med 6 procent. Også den nye varmeregenererende adsorptionstørrer KBD 1300 fra

SIGMA AIR MANAGER hjælper med
at undgå bekostelige stilstandstider.
(Stephane Fortin, salg KAESER COMPRESSORS Canada)

Félicien gnidningsfrit takket være den meget
høje tilgængelighed på trykluften. Og med
KAESERs omfattende 5 års garanti kan
ejeren glæde sig over en endnu bedre
finansplanlægning.

Alle billeder: Viviane Wybou, Wybou la Photographe

MANAGER 4.0 for driftstimeudligning på
de tre kompressorer og dermed samtidig
for muliggørelse af en fælles vedligeholdelsesplan. Siden systemopgraderingen fra
KAESER kører træforarbejdningen i Saint

Billede: fotolia.com

KAESER forbruger betydeligt mindre
energi end den hidtidige tryklufttørrer.
Derudover kræver den kun 1 procent af
trykluftstrømmen for at fungere, mens
den gamle forbrugte hele 15 procent. Detaljerede analyser viste desuden, at det
gamle rørnetværk ikke kunne levere den
nødvendige trykluft til forbrugsstederne
uden uønsket trykfald. Det nye Smart-Pipe-system optimerer trykluftnetværket og
holder trykket konstant. Da bekostelige
stilstandstider som følge af udeblivende
trykluftforsyning gerne skal undgås, sørger
SIGMA AIR MANAGER 4.0 for, at kun to af
de tre skruekompressorer arbejder samtidigt, mens den tredje varetager en redundansfunktion. Derudover sørger SIGMA AIR
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I denne virksomhed går det af og til relativt hedt
til, og det skal ikke forstås billedligt: Som akkrediteret testlaboratorium beskæftiger CTC advanced
GmbH i Saarbrücken sig blandt andet med afprøvning af forskellige produkter inden for områderne
elektriske transportmidler, telekommunikation og
betalingssystemer. Da det ofte handler om at fastslå
produkternes belastningsgrænser, bruger man til
særligt farlige tests, for eksempel på højtydende
litium-ion-batterier, særlige brandsikre testfaciliteter. Eksperterne fra CTC advanced er forberedt på
hvad som helst.

Trykluft er lige så vigt
Vi har ikke rå

(Sascha Sander, ansvarlig for I

Forkortelsen i firmanavnet CTC står for Consulting, Testing og Certification, og dette indbefatter hele udbuddet af serviceydelser, som
saarlænderne beskæftiger sig med. Det i 1998 af Bundesamt für
Zulassungen in der Telekommunikation (BZT) opståede akkrediterede testlaboratorium hjælper virksomheder med at udvikle og
implementere produktkvalificeringsplaner, bestemme et produkts
konformitetsstatus og håndtere de til stadighed mere komplekse
certificeringskrav på det internationale marked. Takket være deres
mangeårige erfaring er CTC advanced velbevandret i håndtering
af alverdens godkendelsesforskrifter og er som medlem af en lang
række internationale organer altid opdateret med den nyeste viden.

Omfattende undersøgelser
Udvalget af produkter, der testes i bund og grund i testlaboratorierne og -kabinerne, er bredt og omfatter eksempelvis køretøjskomponenter (f.eks. batterier til e-mobilitet), kontaktfrie kreditkort, høreapparater og andet medicinsk udstyr samt endda biometriske pas.
Der kontrolleres eksempelvis elektrisk sikkerhed, elektromagnetisk
kompatibilitet og stort set alle radioteknologier (fra 0 til 500 GHz). I
CTC advanced's miljøsimuleringslaboratorier testes produkters beHos CTC afprøves bl.a. forskellige betalingsterminalers kompatibilitet med diverse betalingsmidler (f.eks. kreditkort, mobile betalingssystemer).

CTC advanced i Saarbrücken: Rådgivning, test,

Én for al
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tig for os som strøm.
åd til forsyningssvigt.

IT & Facility, CTC advanced, Saarbrücken)

Sascha Sander, ansvarlig for IT & Facility, ved siden af to skruekompressorer SK 22.

certificering

lle

standighed over for miljøpåvirkninger (f.eks.
salttåge, kulde og varme), og de underkastes endda til dels destruktive prøvninger
– som ved batterisikkerhedstest. Afprøvningerne i laboratorierne til elektroniske
betalingssystemer og identifikation skaber
godkendelsesforudsætningerne for apparater til kontantfri betaling, herunder f.eks.
kreditkort og læseapparater til bankkort.
Trykluftbehovet i de i alt fem bygninger på
lokaliteten er allestedsnærværende. Trykluften anvendes næsten overalt til håndtering af testobjekter, for eksempel i vakuum-,
salttåge- eller støvkammeret, og det samme gælder de skærmede radiokontroller. Trykluft er også vigtigt til de forskelligt
dimensionerede
vibrationsteststationer
til køretøjskomponenter, hvor glidebordene er trykluftlejret. Dette gælder også for
den største 300 kN Shaker (til vibrationstest med samtidig klimaoverlejring), hvis
trykluftlejrede grundplade alene vejer tre
tons, mens hele anordningens samlede
vægt er over 30 tons. Et højtudviklet anlæg, der er konstrueret specifikt til dette
område, møder os i et laboratorium, hvor
alt drejer sig om betalingssystemer: I en
kuppelformet testbænk afprøves forskellige
betalingsterminalers kompatibilitet med de
individuelle (kontaktløse) kort. Trykluften
danner et vakuum efter ejektorprincippet,
hvilket muliggør præcis indsugning af det
individuelle kort.

Vejen til KAESER

et trykluftseminar med KAESER i Bochum,
som jeg stødte på under min søgen efter
oplysninger. Seminaret motiverede mig
i en grad, så jeg viste, at jeg kunne klare
opgaven", husker Sascha Sander. Han
fik hjælp af KAESER-kundeservice og af
KAESER-partneren INDRUBA GmbH fra
Saarbrücken. Da de talrige udtagspunkter
rumligt ligger temmelig langt fra hinanden,
arbejdes der med decentrale kompressorer, f.eks. KAESER-stempelkompressoren EUROCOMP EPC 630-250250, som
benyttes i hovedbygningen, hvor en lang
række radioprøvninger og kontroller af
elektromagnetisk kompatibilitet finder sted.
I en anden bygning, hvor der arbejdes med
batterisikkerhed inden for E-mobilitet, anvendes der en AIRCENTER SX 4. Trykluftforsyningen til to andre testhaller er central
og takket være den maskede ringrørledning
opbygget med 100 procent redundans, så
det er muligt at tage enkelte komponenter
ud via omledning, f.eks. i forbindelse med
vedligeholdelse, uden at tryklufttilgængeligheden påvirkes.
Her arbejder et AIRCENTER SM 12 og
to skruekompressorer SK 22 hver især
med køletørrere af typen SECOTEC TB
19 og et trykholdesystem DHS 4.0, der alt
sammen overvåges og styres af en central styring SIGMA AIR MANAGER 4.0.
"Dermed er vi også godt forberedt på
fremtidige udfordringer", fastslår Sascha
Sander med tilfredshed.

Den succesrige Saarbrücken-virksomhed
ekspanderer kontinuerligt, og således var
de to ældre stempelkompressorer næsten
ikke længere tilstrækkelige til at dække det
stigende trykluftbehov. Sascha Sander (ansvarlig for IT & Facility) stod over for opgaven at planlægge hele trykluftforsyningen
i virksomheden forfra. Spørgsmålet var
bare, hvordan? "Den afgørende faktor var
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Dentallaboratorium Schulz satser på stempelkompressorer

For de

Harmoni, individualitet, naturlighed, det er kravene til den perfekte tanderstatning. At gøre dette ønske til
virkelighed er det erklærede mål for Dentallabor Schulz i Nürnberg. Deres naturlige, usynlige og perfekt
fungerende tanderstatning giver patienterne et upåklageligt smil.
Peter Scholz (tandtekniker) grundlagde
virksomheden i december 2000, og dentallaboratoriet har i over 20 år været kendt
og værdsat som partner for diverse tandlægepraksisser i Nürnberg og omegn. Lokalerne er lyse og imødekommende, og der
kommer fra alle sider lys til de fire til fem
arbejdspladser, hvor specialister i tandteknik koncentreret og med stor faglig kunnen
sidder ved deres arbejde. Laboratoriets
overskuelige størrelse er en del af virksomhedskulturen og "har til formål at opretholde
en ensartet høj kvalitetsstandard", forklarer
firmagrundlægger Peter Schulz.

Trykluft for skønheden
Med trykluften i dentallaboratoriet er det
som i de fleste virksomheder og firmaer.
Også her spiller den en central rolle i de
mest forskelligartede anvendelsespunkter:
Trykluft anvendes til afblæsning og rengøring af overflader. Trykluft driver også diverse sandblæsere, der anvendes til afrens-
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ning af cement- og indstøbningsmasse på
alle arbejdspladser. Der er også trykluftbehov ved dentalturbinen, hvor overflader forædles. Ikke mindst til presse- og brændeovnene, hvor pellets smeltes ved 800 - 900
°C for derefter at blive forarbejdet til tanderstatning af keramik, bruges der trykluft.
En af de mest spændende trykluftanvendelser er CAD/CAM-fræsemaskinen (CAD
står for "computer aided design" og CAM
for "computer aided manufacturing"). I moderne tandmedicin betegner det en computerunderstøttet højteknologisk proces,
som anvendes til design og fremstilling af
tanderstatning, f.eks. kroner, broer, implantatproteser, abutments (forbindelsesele-

ment mellem et tandimplantat og den derpå
monterede tandkrone, bro eller protese) og
langtidsprovisorier. Materialer som zirkondioxid, keramik, titanium, metal, metallegeringer, fuldkeramik og højtydende kunststoffer bearbejdes her. Altid med fingeren
på pulsen investerede dentallaboratoriet for
to år siden i denne nye, fremtidsorienterede
teknik.

Klar til digitaliseringen
Med anskaffelsen af den nye CAD/
CAM-fræsemaskine var stempelkompressoren fra KAESER, som gennem de foregående 20 år havde været pålidelig og
fungeret til laboratoriets fulde tilfredshed og

Kvalitet er alt. Derfor har jeg brug
for gode, pålidelige maskiner.
(Peter Schulz, tandtekniker og indehaver)

et flotteste smil
uden at give nogen som helst grund til at
klage, ikke længere tilstrækkeligt dimensioneret til at dække det stigende behov. Peter
Schulz kontaktede KAESER-kundeservice:
"jeg ville absolut have en KAESER-kompressor igen", husker tandteknikeren
med et smil, "for den skulle køre præcist
lige så pålideligt som dens forgænger ".
På grund af trykluftkravene i laboratoriet
(volumenstrøm op til 570 l/min, tryk op til
11 bar) og ikke mindst på grund af den

begrænsede plads faldt valget på en
KAESER-stempelkompressor i.Comp 9
TOWER T. Her er kompressorblok, trykluftbeholder, køletørrer og den interne styring
SIGMA CONTROL 2 alt sammen samlet
tilslutningsklart og pladsbesparende i ét kabinet på ca. en kvadratmeter: Ikke for stort
til det lille driftslokale.
Men i.Comp 9 Tower har endnu flere fordele, som hjælper dentallaboratoriet i det
daglige arbejde. Stikordet er energiforbrug:
Disse anlæg er med den omdrejningstalregulerede motor meget energieffektive og
leverer præcist den mængde trykluft, der
faktisk er brug for. Dermed har i.Comp 9
en betydeligt bedre specifik ydeevne end
konventionelle stempelkompressorer. Denne besparelse påvirker laboratoriets driftsomkostninger direkte. Pladsen til den nye
KAESER-stempelkompressor var tilstrækkelig stor iht. beregningen. Nogle gange er
der imidlertid behov for mere fantasifulde
løsninger for at få udstyret til at kunne være
på bestemmelsesstedet: I dette tilfælde

Billedet øverst til venstre: I tandlaboratoriet
er der brug for trykluft på alle arbejdspladserne.
Billedet øverst i midten: Arbejdet kræver
stor koncentration og håndværksmæssig
kunnen.
Billedet øverst til højre: Harmoni, individualitet og naturlighed er opskriften på den
perfekte tanderstatning.

måtte en gipsvæg først fjernes midlertidigt
(og derefter sættes op igen), så det hele
kom til at passe.
Det nye i.Comp 9 Tower gjorde sit indtog i dentallaboratoriet for to år siden,
og Peter Schulz glæder sig stadig over
tryklufttilgængeligheden,
driftssikkerheden og energieffektiviteten med den nye
KAESER-stempelkompressor. Og der er
endnu en grund til at glæde sig: Da forudsætningerne for BAFA-støtte til særligt
energieffektive investeringer var opfyldt,
kunne der opnås støtte på 30 procent på
anskaffelsesprisen.

i.Comp 9 T passer ind i det lille driftslokale
takket være det kompakte design.
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Spildevandsfirma i Wilischthal (Erzgebirge) satser på varmegenvinding

Besparelse i
dobbeltpakke

Erzgebirge betragtes som en af Tysklands smukkeste egne med mellemhøje bjerge.
Samtidig er det fyldt med historiske rigdomme fra tiden med minedrift. Også fritidstilbuddene er varierede her og lokker turister fra alle mulige lande til regionen hvert år.
På grund af den mangfoldige landskabelige og historiske betydning har mineregionen
Erzgebirge siden 2019 hørt til UNESCO's verdensarv.

Midt i dette spændende bjerglandskab ligger lokalsamfundet Gelenau. Ansvaret for
spildevandsbehandlingen har spildevandsforeningen "Wilischthal", som blev stiftet
i 1991 som kommunalt offentligretligt selskab. Renseanlægget er for tiden ca. 90
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procent udnyttet med 16.800 befolkningsækvivalenter.
Spildevandsbehandlingen sker helt biologisk i to ringformede kombinationsbassiner
med for- og efterrensning.

Teknisk opdatering
Rensning af spildevand kræver en kompleks driftsteknisk struktur og kontinuerlig
vedligeholdelse og fornyelse af anlægget
med henblik på driftssikkerhed, bæredygtighed og økonomi. Med disse emner

kommer også de tekniske anlæg, der er beregnet til tilførsel af ilt til de to beluftningsbassiner, i fokus.
De to eksisterende kapselblæsere var kommet op i årene, og støjniveauet var meget
højt, hvilket man tydeligt kunne høre i driftsbygningen ovenover. Da der kun var én
blæser til hvert af de to beluftningsbassiner,
var der ingen redundans. Derudover var de
gamle anlæg alt andet end energieffektive.
Det var klart, at nye anlæg her ville levere
langt bedre resultater med hensyn til både
energiforbrug og af CO2-besparelser. Det
var grund nok for forretningsfører Matthias
Bauer til sammen med teamet fra foreningsrenseanlægget at gå i gang med planlægningen af det nye tekniske udstyr. Der fulgte
en tid med omfattende beregninger og konkrete sammenligninger af mulighederne fra
forskellige udbydere, hvilket ikke mindst var
nødvendigt for at opnå tilskud fra to støtteordninger.
Kravene til den nye blæserstation var
høje. Den skulle naturligvis være støjsvag
og energibesparende, den skulle levere
den nødvendige redundans, og den skulle have en langt bedre regulerbarhed end
den gamle station, som man egentlig bare
kunne tænde og slukke. Ideelt set skulle
den nye station arbejde i perfekt synergi
med det eksisterende processtyresystem,
som registrerer bestemte værdier i renseanlægget (ilt, ammonium, nitrat), der siden
hen fungerer som grundlag for regulering
af blæserstationen. Sammenligningen af
forskellige udbydere, der kunne komme på
tale, viste, at anlæggene fra KAESER allerede var overlegne på grundlag af relevante
tekniske kriterier.
Dertil kom imidlertid endnu et afgørende
punkt: Ingen af de andre udbydere kunne
nemlig levere blæsere, hvor konstruktionsstørrelsen var lille nok til at kunne passe
gennem den gulvlem, hvorigennem de nye
anlæg skulle anbringes i driftsbygningens
kælder. Positiv bivirkning: Med de mindre
mål er der i dag plads til tre skrueblæsere,
hvor der tidligere kun kunne stå to. Dermed
er også kravet om redundans opfyldt. I dag
står der i teknikrummet ved renseanlægget
Gelenau tre KAESER-skrueblæsere DBS
220 L SFC med frekvensomformer til ventilation af de to beluftningsbassiner og en
BB 52 C til sandfanget.

Først og fremmest sætter vi pris
på blæserstationens absolutte
driftssikkerhed og økonomi.
(Ralf Scheidhauer, leder af foreningsrenseanlægget i Gelenau)

året, hvilket også gør
sig bemærket i form
af markante omkostningsbesparelser.
Der er dog yderligere
potentiale for besparelser, for det smarte
ved denne blæserstation er udnyttelsen
af spildvarmen fra
blæserne til aflastning
af varmeanlægget i
driftsbygningen, der
hidtil med ca. 7.300
liter fyringsolie om
året har været relativt
bekosteligt at benytte:
Den ved kompressionen opstående varme
bortledes via varmevekslere og tilføres
til gulvvarmen via et
stort
dimensioneret
bufferlager. Med dette
tiltag kunne forbruget
af fyringsolie sænkes
med 60 procent. Det
svarer til en yderligere
besparelse på 14 tons
CO2 om året. Det er i
dag, hvor alting handler om erstatning af
fossile brændsler, en
meget imponerende
værdi. Matthias Bauer
og Ralf Scheidhauer
er yderst tilfredse med
den nye blæserstation fra KAESER, som
med bravur lever op til samtlige krav. Prikken over i'et er Full Service-kontrakten, som
gør at ejeren ikke behøver at bekymre sig
om noget som helst.

Billedet øverst: Takket være den kompakte
konstruktion på skrueblæserne fra KAESER
er redundansen også sikret.
Billedet nederst: Der udføres jævnligt vandanalyser i det interne laboratorium.

Mål nået
Hvad skete der med målsætningen om
markante reduktioner af CO2-udledningerne? Som tallene beviser, kunne disse reduceres med intet mindre end 40 tons om
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Dinnissen vælger kompressorer fra KAESER

Global leder indenfor
procesteknik

Dinnissen optimerer, fornyer og automatiserer hele kundens proces med skræddersyede løsninger.

Stræben efter den perfekte løsning og en holdning om at betragte problemer som potentielle løsninger og
derefter gøre alt rigtigt, selv om der ikke er nogen, der kigger... Det er Dinnissens firmafilosofi. På dette
grundlag har den hollandske familievirksomhed med base i Sevenum udviklet sig til at være førende på
verdensplan inden for procesteknik med pulvere, pellets og granulater.
I 1948 udviklede Dinnissen den første maskine til en kunde i blandingsfoderindustrien. I dag bruger milliarder af mennesker
dagligt produkter, der har været i kontakt
med Dinnissens maskiner. Procestek-
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nik-specialisten, der er hjemmehørende
i Sevenum (Holland), udvikler innovative
applikationer til både enkeltmaskiner og
komplette proceslinjer. Takket være den
kreative og succesorienterede virksom-

hedsfilosofi og den mere end 70-årige erfaring fra en lang række projekter findes
produkter fra Dinnissen i dag i vidt forskellige brancher: Levnedsmiddel-, mejeriprodukt-, foderstof- og kemikalieindustri. Din-

være
energieffektiv og bæredygtig,
så der i alle henseender kunne tages
hensyn til nybyggeriets miljøvenlige
udformning. Også
varmegenvindingen
var på ønskelisten.
Der fulgte en nøje
sammenligning af
KAESER-skruekompressorerne ASD 40 T med varmegenvinding.
forskellige
udbydere af trykluftsystemer. Den kområdgivning
fra
KAESER
nissen optimerer, fornyer og automatiserer petente
hele kundens proces med skræddersyede Compressoren B.V. i Borne (Holland) overløsninger, som er udviklet, fremstillet og beviste til sidst Wouter Kuijpers om, at
afprøvet internt. Målet er den maksimale begge firmaers virksomhedsfilosofi stemydeevne og effektivitet i hele processen. mer perfekt overens, hvorfor han beslutProcesspecialisten har haft stor succes tede sig for KAESER og dermed for en
i over 70 år. Succes kræver plads. Der er intelligent og innovativ samlet løsning, der
blevet opført supplerende energineutrale sikrer Dinnissen absolut pålidelig tilgænproduktionshaller for at imødekomme den gelighed til trykluft af høj kvalitet sammen
aktuelle vækst i innovationsvirksomheden. med lave energi- og vedligeholdelsesomPå en fabriksrundvisning fremviser drifts- kostninger. Den nye trykluftstation, som
leder Wouter Kuijpers stolt de nye produk- også har fået plads i det nye halbyggeri,
tionshaller med den højteknologiske ma- består af tre KAESER-skruekompressorer
skinpark, der strækker sig over 4.200 m². af typen ASD 40 T (volumenstrøm 3,92
Den første hal rummer det fuldautomatiske m³/min, maks. driftsovertryk 8,5). Den i
metalpladelager med moderne laserskære- ASD-T-anlæggene integrerede køletørrer
og pladebearbejdningsmaskiner. Masser af er takket være den energibesparende redagslys falder ind gennem de store tagvin- gulering ekstremt effektiv. Den arbejder
duer, og i hallen til svejsning af rustfrit stål kun, når der er efterspørgsel på trykluft til
tørring: Det sikrer formålstjenlig trykluftkvaer der monteret en avanceret svejserøgudsugning med varmegenvinding.

Bæredygtighed og effektivitet

Takket være rådgivningen fra KAESER
er vores nye trykluftstation fremtidssikret, bæredygtig og energieffektiv.
(Wouter Kuijpers, driftsleder Dinnissen, Sevenum)

Alle billeder: Dinnissen B.V. Sevenum (NL)

Trykluften spiller også i de nye haller en
central rolle, f.eks. til drift af forskellige
pneumatiske værktøjer (herunder polerværktøjer til dele i rustfrit stål), men også
til betjening af laserskæreanlæg og meget
mere. Wouter Kuijpers ønskede sig også,
at den nye trykluftstation frem for alt skulle

litet med bedst mulig økonomi. Den miljørigtige kondensatbehandling varetages af
tre olie-vandudskillere i serien AQUAMAT
CF 9. Brugen af dem sparer omkring 90
procent af omkostningerne til komplet bortskaffelse udført af et specialfirma. Centralt i
trykluftstationen er den overordnede styring
SIGMA AIR MANAGER 4.0., som sørger
for et effektivt samspil mellem alle trykluftanlæggets komponenter og dermed gør
produktionen og behandlingen af trykluft
endnu smartere, sikrere og mere effektiv.
På denne måde kan ejeren opnå maksimale energibesparelser. En ny tryklufttank
med 2.000 l kapacitet og et af KAESER
udviklet elektronisk trykholdesystem i serien DHS 4.0 fuldender den nye station. Derudover sparer ejeren ved udnyttelse af den
til kompressorerne tilførte energi, som genvindes ved hjælp af den integrerede pladevarmeveksler og kan bruges til opvarmning af værkstedet til svejsning af rustfrit
stål og til understøttelse af centralvarmen.

I hallen til svejsning af rustfrit stål er der monteret en avanceret svejserøgudsugning med varmegenvinding.

Den nye produktionshal med den højteknologiske maskinpark.
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Trykluft-entrepriser hos automobiltekniske underleverandører

Industri 4.0 og
bæredygtigheden
Leveringsprincippet "just-in-time" er vidt udbredt inden for automobilbranchen. "Just in sequence" går et
skridt videre, for her leveres den nødvendige vare rettidigt i den rette mængde og i den rigtige rækkefølge
i forhold til montagesekvensen, så den umiddelbart kan videreforarbejdes uden tidsforsinkelse. Dette leveringskoncept kræver virksomhedsinterne og logistiske toppræstationer. Stilstandstid er ikke en mulighed,
da det er meget bekosteligt.

Light Mobility Solutions GmbH (LMS)
er en global udbyder af udvendige dele til
automobilbilindustrien og leverer en omfattende produktportefølje til alle førende
europæiske OEM'er. På en af de i alt fire
tyske lokaliteter i Obertshausen fremstilles
der komplette kofangersystemer, hvortil
automobilunderleverandøren bidrager med
den komplette værdikæde: Fra plastgranulatet til det færdiglakerede kofangersystem
inkl. afstandssensorer, infrarødkamera,
LED-lysteknik osv. LMS har i årevis leveret
"just-in-time" og "just-in-sequence" direkte
til OEM-kundernes montagelinjer.
Som Tier 1-leverandør føler LMS sig sammen med automobilbilproducenterne forpligtet til bæredygtig håndtering af råmaterialerne: "I fremtiden vil vi ikke længere
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kun blive målt på, hvor meget vi på hvilke
vilkår kan levere i bedste kvalitet, men også
på, under hvilke betingelser, med hvilket
energiforbrug, hvor bæredygtigt og hvor effektivt vi gør det", udtaler Stephan Spengler (byggeleder hos LMS Obertshausen).
Ved anvendelse af energiledelsessystemet
iht. ISO 50001 har automobilunderleverandøren et system til rådighed, der løbende
forøger dennes energieffektivitet, og som
kan reducere energiforbruget og de dermed forbundne drivhusgasemissioner. De
dertil nødvendige data og tal er til rådighed

Light Mobility Solutions GmbH i
Obertshausen leverer komplette kofangersystemer til alle førende europæiske OEM'er.

Med SIGMA AIR MANAGER aflaster
vi miljøet og sparer omkostninger.
(Stephan Spengler, byggeleder hos LMS, Obertshausen)

I Obertshausen leveres hele værdikæden.
Fra kunststofgranulat til det færdiglakerede
kofangersystem.

Også kofangersystemer til automobileftermarkedet er en del af produktporteføljen.

takket være opkoblingen af maskiner og systemer (Industri 4.0).

Derfor trykluft-entrepriser
LMS arbejder på alle områder med helt
moderne teknologier. Og på alle disse
områder er der trykluftanvendelser, hvis
pålidelige tilgængelighed er en grundlæggende forudsætning for realiseringen
af leveringsprincippet "just-in-sequence":
"Robotterne til sprøjtestøbning skal bruge
trykluft til at udføre minimale bevægelser og
til opsugning af delene ligesom maskinerne
i montageanlæggene, der løfter og sænker

delene ved hjælp af cylindre og viderebearbejder dem i diverse andre bevægelsestrin.
Ikke mindst i lakereriet, hvor der hersker
et meget højt automatiseringsniveau, skal
trykluften bruges til forstøvning og påføring
af lak." Trykluften skal ikke bare være til rådighed i den krævede kvalitet (renhedsklasse 1.4.1), men også have en redundans på
100 procent, da svigt i produktionen ville
være yderst bekostelige. Derfor har automobilunderleverandøren valgt operatørmodellen SIGMA AIR UTILITY fra KAESER:
"Vi køber ikke bare anlæg til produktion
af trykluft, men får en kontraktligt fastholdt
trykluftforsyning til hele vores maskin- og
anlægspark. Dermed kan risikoen for et
muligt produktionssvigt reduceres til et minimum. En anden stor fordel ved modellen
er, at de månedlige trykluftomkostninger er
til at beregne", udtaler Stephan Spengler.

De individuelle komponenter er anbragt
i fire rumligt adskilte stationer. Her kommer den centrale styring SIGMA AIR
MANAGER 4.0 ind i billedet: Den sørger
ikke bare for uproblematisk samspil mellem samtlige trykluftkomponenter uafhængigt af den rumlige opstilling. SIGMA AIR
MANAGER gør også stationen egnet til
Industri 4.0 og etablerer takket være tilvejebringelsen af live-data og referencedata
forudsætningen for energiledelsessystemets funktionsdygtighed og realiseringen
af virksomhedsmålsætningerne om økonomi, bæredygtighed, miljøbeskyttelse
og CO2-reduktion. Sidst, men ikke mindst
profiterer LMS af en supplerende sparevirkning: Da alle kompressorer er udstyret
med varmevekslere, sparer virksomheden
takket være varmegenvinding også på varmeomkostningerne til fabrikshallerne.

Miljøbeskyttelse med trykluftteknik
Trykluftforbruget udgjorde sidste år ca. 17,5
mio. m³, mens trykbehovet lå på 8,3 bar. Til
den pålidelige trykluftforsyning finder gevaldig KAESER-power anvendelse i form
af i alt seks skruekompressorer. Trykluftbehandlingen varetages af i alt fire energibesparende køletørrere, to adsorptionstørrere
samt diverse filtre og olie-vand-udskillere.
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KAESER KOMPRESSORER A/S
Skruegangen 7 – 2690 Karlslunde

Returneres ved varig adresseændring

Mobilair M 255 E

Mobil kompressor med elektromotor op til 25 m³/min.
Overblik over alle data

i displayet på styringen
SIGMA CONTROL SMART eller
online takket være mobilmodem

Trodser vind og vejr

til midlertidige anvendelser eller
til permanent udendørs opstilling

Som standard med
trykluftefterkøler

Kompakt og miljøvenlig

robust slæde med lukket bundkar

Gennemtænkt og servicevenlig

med væskeudgange, der er ført ud, til hurtig
udendørs vedligeholdelse

ID-No. 22120435

www.kaeser.com

eller som ekstraudstyr med indbygget
mikrofilterkombination

