
Gebruiksvriendelijk 

Voordelig geprijsd    

Real-Time weergave 

Geen �owmeters nodig

Periodes vergelijken inclusief prestatie indicatoren 

Te combineren met alle merken en typen compressoren 

Eenvoudige rapportage functies waaronder de energiekosten

  

Online monitoringsysteem voor perslucht

®LeekSeek AirManagement

Your one-stop window to Save Energy within your compressed air system!
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Standaard Pakket

Optionele toevoegingen

Dauwpuntmeter Debietmeter(s)

Extra compressoren en/of drogers

Meetwaarden van max. 14 compressoren en/of drogers

LeekSeek® AirManagement™ Online Software

LeekSeek® Communicatie Box

Druksensor
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LeekSeek® AirManagement™ Online Software
LeekSeek® AirManagement is het meest gebruiksvriendelijke en competitief  
geprijsde monitoringsysteem dat op de markt verkrijgbaar is. Door de gemakkelijke 
besturing is het eenvoudig om snel waardevolle rapporten samen te stellen en als  
gevolg van de web-based technologie is het systeem via elke computer en/of elk  
mobiel apparaat met internet verbinding toegankelijk.

LeekSeek® AirManagement functioneert met ieder compressor merk / type en in  
iedere mogelijke combinatie. Omdat het systeem perfect in staat is het perslucht-
debiet in kubieke meters te berekenen is het mogelijk om het “Standaard pakket” te  
installeren zonder het gebruik van debietmeters.

Bedrijven met meerdere locaties krijgen beschikking over een “Corporate Access”. 
Hierin kunnen alle locaties live en real-time op één pagina bekeken en vergeleken 
worden op basis van verbruik, efficiëntie en prestaties. Daarnaast kunnen alle waarden 
voor de complete organisatie samengevat weergegeven worden.
Alle data wordt verwerkt door de LeekSeek servers met onbeperkte opslag capaciteit 
voor uw historie en back-ups die iedere 24 uur worden gemaakt.

Het Dashboard toont real-time de actuele waarden van:
• Energie verbruik
• Druk
• Debiet 
• Compressor status (belast/onbelast/uit) en energieverbruik 
• Kostenoverzicht, inclusief een vergelijk tussen de vorige en huidige maand

Time view geeft, op basis van een zelf te selecteren periode, alle waarden in grafieken 
weer met de mogelijkheid om in te zoomen tot op ieder afzonderlijke seconde.

Analyse maakt het mogelijk om 2 periodes te selecteren en te vergelijken met als doel 
het energieverbruik (totaal en per compressor/droger), debiet, druk en kosten te kun-
nen evalueren. Ook kan de productie output hierin meegenomen worden om zo uw 
Key Performance Indicators (KPI’s) te bepalen. 
De analyse functie maakt het ook mogelijk om rapporten op te stellen betreffende het 
belast en onbelast energieverbruik van uw compressoren om zo de efficiëntie te be-
palen. Alle informatie wordt door de software vertaald in overzichtelijke grafieken en 
cijfers op uw scherm. Daarnaast is ieder rapport ook als PDF document te printen. 

Instellingen maakt het mogelijk uw persoonlijke weergave voorkeuren en waardes 
in te stellen (zoals valuta, kosten van energie, kosten perslucht). Daarnaast is het ook 
mogelijk om in te stellen welke automatische waarschuwingen het systeem dient te 
geven, bijvoorbeeld bij: Te lage druk, hoog energieverbruik, enz. Deze waarschuwin-
gen worden verzonden via email of sms.

 

Installatie
De installatie van de hardware kan in één 
dag uitgevoerd worden door een LeekSeek  
technicus of een geautoriseerde partner.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met een van onze project-
managers. Of stuur een e-mail naar:  
airmanagement@leekseek.eu.
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