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Visie
SMC Nederland wil herkend worden als dé kennispartner voor veilige en duurzame 

technologie in de industriële automatisering.

Missie
In samenwerking met onze klanten bieden wij voorsprong op het gebied van industriële 

automatisering. Onze Japanse waarden zijn de basis van ons handelen naar medewerkers 

en klanten.

Onze waarden



Doel voor vandaag:

Het overdragen van onze kennis met praktijkvoorbeelden zodat u uw 

persluchtinstallatie energiezuiniger kan uitvoeren én hiermee de CO2-

uitstoot van uw fabriek direct reduceert. 



Sustainability

Subsidies en regelingen 

Baseline Check

Afsluiting



Sustainability









Subsidies en 

regelingen





Hoe werkt de EIA (Energie-investeringsaftrek)? 

Fiscale winst in 2021:        

€500.000

Vennootschapsbelasting: 

€100.500

Energie-investeringen:  

€300.000

EIA: 45% van €300.000

€135.000

Fiscale winst 2021 met EIA: 

€365.000

Vennootschapsbelasting:     

€66.750

Voordeel: €33.750



Het overzicht van energieinvesteringen voor 2021

A. Bedrijfsgebouwen

B. Processen 

C. Transportmiddelen 

D. Duurzame energie

E. Energiebalancering 

F. Energietransitie 

G. Energieadvies, maatwerkadvies en CO₂ emissiereductieplan 



220914: Appendages in persluchtinstallaties 

A) Afsluiter in het persluchtsysteem 

B) Pulsblaasventiel in het persluchtsysteem

C) Stand-by Ventiel in het persluchtsysteem

D) Drukgestuurde vacuumejector 



Baseline Check



Persluchtverbruik in een nieuwe fabriek



Stap 1: Installeren van meetapparatuur



10 Nm³ 5 Nm³

3 Nm³

2 Nm³



Zaterdag, 9 januari 2021 

€67.000





Stap 2: Perslucht besparen op actieve productielijnen

Het uitgangspunt is om energie te besparen zonder het proces negatief te 

beïnvloeden. 





www.smc.nl



Persluchtkosten per lekkage





Standaard cilinder Product voor de applicatie

reparatie

reparatie

Wat nu als persluchtlekkages continue terugkeren op 

dezelfde locatie?





Cilinders en droge omgevingsinvloeden 

-XC92, Dust Resistant-XC4, Heavy Duty Scraper -XC35, Coil Scraper 



Cilinders en droge omgevingsinvloeden 



Tubing en omgevingsinvloeden 

Polyurethaan slang in 

een kabelrups



Tubing en omgevingsinvloeden

TUZ-serie 



Stap 3: Verbeteren van blaasluchtapplicaties





Welke drie factoren hebben invloed op blaaslucht 

en impact pressure?



Stap A: onderzoek de huidige situatie

1) Meet de druk voor de nozzle 

2) Meet de impact pressure 



Ingangscondities:

Werkdruk: 3 bar

Impactdruk: 0,003MPa

Aanvoerleiding: 8mm

Aftakleiding: 6mm met een lengte van 0,5m

Afstand tot blaasobject: 100mm

Cycli per jaar: 6.000 uur

Persluchtverbruik: 192 L/min (ANR) Persluchtverbruik: 74 L/min (ANR)

Stap B: Installeren van blaasnozzles

Besparing: €6.372,20

Investering: €90,20



Oneigenlijk gebruik van perslucht

Persluchtverbruik: 74 L/min (ANR) Persluchtverbruik: 37 L/min (ANR)

Besparing van 50%

Stap C: Continu of pulserend aanbieden van blaaslucht 





Stap 4: Afsluiten van de toevoerlucht binnen 

inactieve productielijnen 



Waarom blijft uw systeem ‘s nachts en in het 

weekend op druk zonder dat er productie tegenover 

staat? 

1) Werkgerelateerde redenen:

• Afsluiten kan niet vanwege onderhoud in het weekend

• Variatie binnen de productie-uren etc. 

2) Pneumatische redenen:

• Centrale aanvoer voor de totale fabriek 

• Afdelingen hebben afsluiters, maar ‘gebruiksregels’ ontbreken



Pneumatische kogelkraan



Oplossingen

Zero Differential

Pressure Type

VXZ-serie



Voorzorgsmaatregelen:

• Let op het eventueel uitzakken van verticaal gepositioneerde cilinders;

• Heropstart van cilinders.



Stap 5: Verlaag de druk van niet-productieve 

slagen



Stap 5: Verlaag de druk van niet-productieve 

slagen







✓ Monitoren het verbruik en de druk

✓ Subsidies (Energie-investeringsaftrek 2021)

✓ Afsluiten van inactieve productielijnen

Samenvatting

✓ Repareren van persluchtlekkages

• Omgevingsinvloeden voor cilinders

• Oplossingen tegen condensatie

• Omgevingsinvloeden voor tubing 

✓ Installeren van blaasnozzles




