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Lekkage Management Programma
Perslucht is energie en lekkages zijn een directe bron
van energie verspilling.
Persluchtsystemen verliezen doorgaans meer dan 25% van
de totale aanvoer doordat er lekkages in het systeem zitten.
Lekkages zijn niet alleen een verspilling van energie, ze zijn
ook kostbaar en leveren een significante bijdrage aan de CO2
emissie. Het LeekSeek® Lek Management programma levert
een duurzame reductie van energiebesparingen en het
lekkage nivo.

Lekkagekosten?
Doorgaans onderschatten
bedrijven de besparing die
gerealiseerd kan worden door
een effectief lek management
programma. Het volgende voorbeeld geeft een indicatie van de
jaarlijkse lekkagekosten.

Verbruik

Energie verbruik
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kWh

Diverse onafhankelijke studies hebben geconcludeerd dat
lek detectie & reparatie in perslucht en gassystemen als
maatregel de grootste besparing oplevert op het gebied
van energie verbruik.
Het is zelfs zo dat de “ Compressed Air Challenge” heeft
vastgesteld dat 42% van de totale energie besparing in het
persluchtsysteem gerealiseerd wordt door lekdetectie &
reparatie. Dit resulteert vervolgens in een terugverdientijd
van minder dan 6 maanden.
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Gebaseerd op 7 bar, 24 uur, 365 dagen en € 0,025 per m3

Lekdetectie versus Lek
Management?
Traditionele lekdetectie lokaliseert waar de lekkage zich
bevindt, zodat het eventueel kan worden gerepareerd.
Omdat de oorzaak van de lekkage niet wordt geïdentificeerd
zullen lekkages blijven optreden en wordt geen duurzame
reductie gerealiseerd. Lek Management resulteert in een
financieel voordelig en duurzaam lek nivo door uitvoering
van een systematisch programma.

Lekdetectie is feitelijk de eerste
stap bij Lek Management
Lek “detectie” is de eerste stap in het beheersen van
huidige en toekomstige lekkages. Lekdetectie lokaliseert
alleen individuele lekkages. LeekSeek lokaliseert niet alleen de
lekkages maar structureert de reparaties zo dat de kosten voor
het repareren op de financieel meest efficiënte manier wordt
uitgevoerd en energieverspilling adequaat wordt voorkomen.
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Intelligente lek reparatie is dé sleutel tot Lek Management
Detecteren van lekken bespaart geen geld... Repareren van lekken bespaart geld!
Wanneer het repareren van een lekkage meer geld kost dan
verloren gaat door energie verspilling is dat niet financieel
voordelig. Niet alle lekkages zijn hetzelfde en daarom krijgen
lekkages niet allemaal dezelfde prioriteit tijdens het
repareren.
LeekSeek’s eigen online lek management programma levert
alle noodzakelijke informatie voor kosten efficiënte reparatie
van lekkages.
Prognose & Vooruitgang

Het web based dashboard biedt het personeel op één locatie
en voor medewerkers op corporate nivo de mogelijkheid om
de ontwikkelingen van het lek management programma te
volgen en te sturen waar nodig.
De documentatie van gerepareerde lekkages en inzicht in de
geprojecteerde besparingen door het LeekSeek systeem zijn
essentieel om het succes van een lek management
programma te meten.

Voortgang reparatie

Alle gassen

Financieel overzicht

Maximaliseer uw besparingen
Start nu!
Het is niet ongewoon dat perslucht lekkages veronachtzaamt
worden of niet de juiste prioriteit krijgen. Het is toch maar
“lucht” Echter perslucht lekkages reduceren de winstgevendheid elke minuut dat de lekkage in het systeem aanwezig is.
Hoe langer de reparatie wordt uitgesteld en hoe langer
lekkages aanwezig blijven hoe meer er van de potentiële
besparing verloren gaat.

Bereken uw potentiële
besparing…Nu!
Ga naar www.leekseek.nl selecteer “Bereken uw Besparing”
en bereken mogelijke kostenbesparingen in uw bedrijf en
daarnaast het equivalent aan CO2 emissie. Neem contact op
met een LeekSeek projectmanager en vraag om een voorstel
voor het onderzoek en de reparatie. U zult versteld staan hoe
kort de terugverdientijd tijd is.

Garantie op potentiële besparingen!
Het resultaat van het eerste LeekSeek® lekkage
onderzoek laat een besparingspotentie zien hoger
dan de kosten voor het onderzoek, is dit niet het
geval, vindt er geen verrekening plaats van het
onderzoek.
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