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DE TOEKOMST VAN 
SAMENGEVOEGDE 
LUCHTMONITORING, 
PRESTATIES EN 
CONTRÔLE



AIRMATICSAIRMATICS

Verminder verspilling van energie 
en reduceer koolstofemissie

BESPAAR TOT 30% PER 
JAAR IN ENERGIEKOSTEN 
MET AIRMATICS ™ 
COMPRESSORMANAGEMENT-
TECHNOLOGIE
Met één druk op de knop biedt AIRMATICS™ een 
eenvoudige cloudgebaseerde oplossing voor de monitoring 
en prestatiemetingen van persluchtcompressoren  
met real-time gegevens, analyses en inzichten.

Intelligente Lucht, geen Hete Lucht

Industry 4.0 klaar zijn

Automatiseer de 
bewaking en controle van 

persluchtcompressoren door 
AIRMATICS ™ de juiste prestatie- 

en efficiencyaanpassingen 
en beslissingen voor u 

te laten uitvoeren

Verlaag de energiekosten 
die toe te schrijven zijn aan 

persluchtcompressoren 
met 30 procent

24/7 en 360 ° zichtbaarheid 
van de prestaties, efficiëntie 

en gezondheidsstatus van uw 
volledige persluchtnetwerk

Verbeter de prestaties van 
uw persluchtnetwerk

Ben jij een energieadviseur, OEM, distributeur, facilitair manager of bedrijfseigenaar die 
verantwoordelijk is voor het optimaal benutten van een productiefaciliteit?

Als het optimaliseren van de prestaties van de persluchtcompressor, het verminderen 
van energierekeningen en het verhogen van de duurzaamheidniveaus belangrijk zijn voor 
uw bedrijf, dan kan AIRMATICS ™ u helpen:

AIRCLOUD is de APP die een visueel venster biedt voor 
de prestaties van de persluchtcompressor.
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DE SLIMME FABRIEK  WORDT 
HIERDOOR NOG SLIMMER
AIRMATICS ™ is ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten 
van Industry 4.0 en stuwt de monitoring, prestaties en 
controle van persluchtcompressoren naar de 21ste eeuw 
door een 360 ° real-time bewaking van de prestaties 
van persluchtcompressoren van overal ter wereld.

Eén controlecentrum, oneindige mogelijkheden

Command & Control is het brein achter AIRMATICS ™, dat lokaal is geinstalleerd en digitaal verbonden via de 
cloud. In staat om een groot aantal lokaal verbonden persluchtcompressoren van vaste snelheden, variabele 
snelheden of variabele uitgang te controleren en , Command & Control reageert op realtime feedback 
en past het instellingen en prestatieniveaus automatisch aan - 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

AirCloud

AIRCLOUD. Waar stijl en substantie elkaar ontmoeten

Ontworpen om zo eenvoudig mogelijk te gebruiken 
mogelijk te zijn, biedt de gebruikersinterface 
van AIRCLOUD een visuele weergave van 
uw bewaakte luchtcompressoren via de 
AIR-TAG- en SMART-TAG-producten.

De innovatieve, intuïtieve en informatieve benadering 
van de data-analyse van AIRCLOUD laat geen 
enkel aspect van uw persluchtcompressor 
- of persluchtsysteem onontgonnen.

Command & Control

Eén controlecentrum, oneindige mogelijkheden

Command & Control is het brein achter 
AIRMATICS ™, dat lokaal is geinstalleerd 
en digitaal verbonden via de cloud. 

In staat om een groot aantal lokaal verbonden 
persluchtcompressoren van vaste snelheden, variabele 
snelheden of variabele uitgang te controleren en , 
Command & Control reageert op realtime feedback en 
past het instellingen en prestatieniveaus automatisch 
aan - 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

SMART-TAG

Een holistisch beeld bieden van meerdere 
luchtcompressorprestaties

SMART-TAG biedt de perstluchtcompressor 
een alternatieve besturingsbron en maakt het 
mogelijk dat deze wordt aangesloten op een 
AIRMATICS ™ Command & Control-product.

Het resultaat? Een uniform netwerk van 
compressoren dat directe feedback geeft aan de 
besturingseenheid, die vervolgens de prestaties en 
luchtproductie automatisch aanpast volgens de 
vereisten van het persluchtcompressornetwerk.

TAG
Een revolutie in de contrôle van de prestaties 
van persluchtcompressorprestaties

TAG is ontworpen om de prestaties van een 
standalone persluchtcompressor te controleren, 
ongeacht het merk van de persluchtcompressor.

De TAG bevindt zich in de gekozen luchtcompressor 
en verzendt gegevens die tijdens het bewaken 
zijn verzameld naar de cloud en die door 
de gebruiker kunnen worden bekeken via 
een gebruikersvriendelijke interface.
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DE TOEKOMST VAN 
PERSLUCHTREGELING, 
BEWAKING EN 
HET BEHEER VAN 
COMPRESSOR 
PRESTATIES.
WAAROM AIRMATICS GEBRUIKEN?

› Industry 4.0 klaar

› Volledig interoperabel

› Merk onafhankelijk: AIRMATICS ™ kan worden geïntegreerd in elk 
ecosysteem van persluchtcompressoren, ongeacht de fabrikant

› Reduceert energierekeningen die toe te schrijven zijn aan persluchtcompressoren tot 30%

› Minimaliseert de ecologische voetafdruk door het verminderen van koolstofemissies

› Maximaliseert de prestaties en zorgt voor efficiëntiewinst

› Vermindert slijtage: IoT-mogelijkheden en continue live communicatie 
tussen luchtcompressor en controlecentrum betekent dat de prestaties 
op een bepaald moment nooit groter zijn dan de systeemvereisten

› Transparante en gebruiksvriendelijke rapportering: de AIRMATICS ™ -interface is intuïtief 
en maakt inzichten, gegevens en rapportage toegankelijk - ongeacht de locatie

› Gedecentraliseerde besluitvorming: AIRMATICS ™ neemt automatisch de beste 
beslissingen voor de functionaliteit en het gebruik van uw persluchtcompressoren

› Volledig veilig

› Verkort de tijd besteed aan personeel voor handmatige diagnose en resolutie

› Big data helpt bedrijven grote beslissingen te nemen over hun persluchtcompressorsystemen

BRITVIC 
BOTTLING PLANT

De uitdaging

Britvic’s Beckton-bottelarij heeft vier 
productielijnen. Eén produceert 48.000 
x 500 ml flessen per uur, een andere 
produceert 21.000 x 1.5 liter flessen 
per uur en nog eens twee produceren 
16 - 18.000 x 2-literflessen per uur.

Een reeks producten beschikbaar 
via AIRMATICS ™ werd geselecteerd 
om de winstgevendheid van Britvic 
te vergroten en de verspilling 
van het volledige netwerk van 
luchtcompressoren te verminderen.

Het resultaat

›  Verbeterde productie-efficiëntie 
met gemiddeld 5,46 procent

›  Verminderde productiekosten 
van perslucht per m3 met 
gemiddeld 5,26 procent

›  Lagere jaarlijkse 
opwekkingskosten met 
29,36 procent

›  Een jaarlijkse netto besparing 
van 1.797.131 kWh gerealiseerd

›  Gegenereerde jaarlijkse 
CO2-besparing van 772 ton

29.36%  
Per Jaar

1,797,131  
kWh Per Jaar

NASHVILLE 
TOBACCO

De uitdaging

Toen AIRMATICS ™ -experts in de 
VS een persluchtaudit uitvoerden 
bij een grootschalige tabaksfirma in 
Nashville, Tennessee, ontdekten ze dat 
ongeveer 25 procent meer energie 
dan nodig was, werd verbruikt.

Als organisatie die ernaar streeft de 
operationele efficiëntie te verbeteren, 
heeft het besloten AIRMATICS ™ 
opdracht te geven een systeem te 
implementeren dat commerciële 
voordelen op de lange termijn biedt en 
voortdurende verspilling voorkomt.

Het resultaat

›  97,7% van alle geproduceerde 
perslucht wordt nu gebruikt 
voor productiedoeleinden

›  Een jaarlijks energieverbruik 
daalt met meer dan 600.000 
kWh - of 25 procent

›  Jaarlijkse besparingen 
bedragen $ 57.262

›  Terugverdientijd op investering 
van AIRMATICS ™ van $ 
65.000 binnen 14 maanden

$57,862  
Per Jaar

600,000 
kWh Per Jaar

Besparingen na de installatie 
van het Airmatics ™ -systeem

PLASTIC 
HERBERT

De uitdaging

Plastic Hebert is een toonaangevende 
producent van spuitgegoten 
kunststofverpakkingen voor de 
voedingsmiddelenindustrie, met 
een brede klantenportefeuille 
met kleine fabrikanten en 
multinationale blue chip-bedrijven.

Toegewijd aan ecologisch verantwoorde 
productie en het minimaliseren 
van de koolstofvoetafdruk, wees 
Plastic Hebert zich tot AIRMATICS 
™ om een oplossing te bedenken 
die verspilling zou verminderen, 
reduceren van zijn energierekening en 
zorgen voor duurzaamheidswinsten 
op lange termijn. 

Het resultaat

›  In totaal meer dan €30.000 per 
jaar bespaard op energiekosten

›  Verlaagd energieverbruik met 
maximaal 40 Wh / Nm3 per jaar.

›  Doordeweekse onbelast draaien 
van compressoren gereduceert 
van 3 naar één - een besparing 
van € 15.000 elk jaar alleen

›  Identificatie van de mogelijkheid 
om € 10.000 per jaar te besparen 
door het herconfigureren van de 
leidingen en het minimaliseren 
van drukverschillen

€30,000  
Per Jaar

Besparingen na de installatie 
van het Airmatics ™ -systeem

Besparingen na de installatie 
van het Airmatics ™ -systeem

Lees meer succesverhalen op WWW.AIRMATICS.EU
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EUROPA, MIDDEN-OOSTEN, AFRIKA

Compressor & Machine Controls NV  
Industriepark Klein Frankrijk 
Ronse, 9600 
BELGIUM

 +32 (0) 552 37090 
 sales@cmcnv.com

AZIATISCH-PACIFISCH

Xi Mang Xi Control  
Technical Shanghai Ltd 
Block A, Floor 1, Building A 
1339 Beihe Highway, Jiading District 
Shanghai, 201807 
PEOPLES REPUBLIC OF CHINA

  +86 (0) 21 3950 3650 
 sales@cmcnv.com

NOORD & ZUID-AMERIKA

ENERGAIR SOLUTIONS Inc. 
12777 West Jefferson Blvd 
Building D. 3rd Floor - Suite 3012 
Playa Vista, Los Angeles, CA 90066 
UNITED STATES OF AMERICA

  sales@energair.com 
 +1 855 289 9317


