
Mag ik me even voorstellen….
Mijn naam is Marvin. Ik ben Service Manager bij Ants.  
Met plezier leg ik uit wat Ants doet. 

Persluchtoptimalisatie, de klok rond
Persluchtoptimalisatie is een doorlopend proces, waarbij we 
graag het principe volgen “van meten tot weten”. We heb-
ben dit samengevat in de MAMA-formule: Meten, Analyse, 
Modificatie, Advies. 

Ants beschikt over de kennis en ervaring om alles in eigen 
beheer uit te voeren en u te ‘ontzorgen’. 

Op elk punt in het persluchttraject kunt u ons inzetten. We 
doen dus véél meer dan lekkages verhelpen. Want zo ken-
nen de meesten ons. U heeft één partij waarmee u alle pers-
luchtzaken afhandelt. Dit werkt makkelijker, geeft minder 
rompslomp en levert meteen fikse besparingen op.

Analyse
In onze AQMS rapportage* presenteren wij een integraal totaaloverzicht 
van alle aspecten van het persluchtsysteem: flow en lekkageverliezen, druk 
in relatie tot energie en energieverlies, vervuiling, vocht en temperatuur 
(dauwpunt), inclusief de samenhang en kruisverbanden tussen deze facto-
ren. Met als doel een efficiënt en effectief persluchtsysteem tegen een zo 
laag mogelijke, operationele kostprijs. 

*Zie AQMS. Met deze uitgekiende rapportagemethode houdt u grip op de 
zaak.

Persluchtoptimalisatie
Ants neemt alle aspecten van het persluchtsysteem 
onder de loep. Als onafhankelijke partij kunnen we 
advies geven over het ‘totaalplaatje’. We voeren ver-
beteringen, indien door de opdrachtgever gewenst, 
zelf uit. 

Persluchtoptimalisatie is de ‘som van vier’:
• Lekkagemanagement

• Meten & monitoren kwantiteit en kwaliteit

• Persluchtmanagement

• Persluchttraining

Internationaal werkterrein
Onze uitvalsbasis is Belfeld, gelegen 
tussen Venlo en Roermond. Met zes 
internationale luchthavens in de buurt 
en directe autosnelweg verbindingen 
naar België, Frankrijk en Duitsland 
is de ligging van ons kantoor per-
fect. Onze klanten zijn zeer divers. 
Van kleine toeleveranciers tot beurs-
genoteerde multinationals. Ook zijn 
we in tal van bedrijfstakken actief 
zoals de voedingsmiddelenindustrie, 
auto motive en de maakindustrie. Van 
scheepsbouw tot vliegtuigindustrie en 
alles wat daar tussen zit. Deze veel-
zijdigheid maakt ons creatief en flexi-
bel en wij kunnen deze kennis direct 
vertalen naar gerichte oplossingen 
voor onze klanten. 

Per jaar voorkomen we voor onze 
klan ten vele tonnen aan overbodige 
CO2 uitstoot. De kostenbesparing 
bedraagt vele miljoenen.

Door meten tot weten
Meten is weten. Bij vrijwel alles wat we doen komt 
dit terug. Zonder meten wordt het namelijk gissen. 
Door te meten brengen we uw perslucht systeem 
inzichtelijk en helder in kaart via de AQMS-metho-
diek. Alle knelpunten komen tevoorschijn. 

De meetresultaten vertalen we naar een heldere 
AQMS rapportage. U krijgt een duidelijk overzicht 
waar de problemen zitten en welke oplossingen 
direct tot de  hoogste besparingen leiden. U ziet 
bovendien de terugverdientijd van alle aanpassingen 
in beeld om uw beslissingen gefundeerd te kunnen 
nemen.
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Lekkagemanagement
Lekkagemanagement lijkt simpel. Maar het behelst méér dan het dichten 
van een lek of het kritisch afstellen van een (perslucht) installatie. Met onze 
integrale aanpak wordt niet alleen het lek duurzaam gerepareerd, maar 
houden we ook controle over de voortgang. Zo blijft de kwaliteit waar wij 
voor staan gewaarborgd. Naast perslucht kunnen we deze lekkageonder-
zoeken ook uitvoeren voor andere gassen. 

Wij documenteren volgens onze betrouwbare AQMS-methode die zich tel-
kens in de praktijk bewijst. Meer dan 20 jaar persluchtervaring is verwerkt 
in dit gebruiksvriendelijke systeem, dat alle noodzakelijke informatie on-line 
inzichtelijk maakt. Deze schat aan informatie, gekoppeld aan onze specialisti-
sche expertise, stelt ons in staat optimale resultaten voor u te realiseren. De 
gemiddelde terugverdientijd van lekkageonderzoek inclusief reparaties ligt 
tussen de 1 en 4 maanden. Tel uit uw winst. Besparen wordt verdienen. Met 
de Ants-garantie® in uw achterhoofd weet u dat u er altijd beter van wordt!

Kwaliteit en kwantiteit van perslucht meten & monitoren
Zonder perslucht staat uw productie stil. Een goed werkend en betrouwbaar persluchtsysteem is dan ook zeer 
belangrijk. Niet alleen bespaart u flink op energiekosten, ook uw machinepark is minder aan storingen en slijtage 
onderhevig. Monitoring van persluchtkwaliteit is essentieel om het proces te kunnen beheersen. We meten de 
kwantiteit (zoals druk, volume, stroom) en kwaliteit (vuil, vocht, restolie, partikels) van de perslucht. Met structu-
reel meten en monitoren behoudt u te allen tijde zelf de  controle. Wij plaatsen in veel gevallen meetinstrumen-
ten zodat het persluchtverbruik inzichtelijk wordt. Hiermee houdt u het verbruik, de kwaliteit van de perslucht 
én de kosten in de hand. Ants heeft aan de basis gestaan van de ISO 8573.1:2016-norm met 10 klassen is tevens 
gemachtigd om voor NEN-EN 12021 (ademlucht) en ISO 14001 (milieumanagement) certificaten toe te kennen.

Importeur precisie-instrumenten
Ants is importeur van hoogwaardige instru-
menten voor de persluchtindustrie. Onze 
partner behoort tot de top in de indus-
triële meetapparatuur voor perslucht en 
andere industriële gassen (argon, stikstof, 
aardgas, etc.). Speciaal voor de perslucht-
industrie levert Ants een compleet assor-
timent instrumenten en analysesoftware 
zoals dauwpunt sensoren, flowmeters, res-
toliesensoren en dataloggers. Onze instru-
menten zijn uitermate geschikt voor doel-
treffend persluchtmanagement.   
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‘waar de mannen 
van Ants werken, daar wordt  

serieus geld bespaard’*

Persluchtcursussen
Onze hoofdactiviteit bestaat uit persluchtmanagement. De belangrijk-
ste onderdelen zijn: lekkagemanagement, analyse en advies, optimalise-
ren en monitoren. Om onze kennis en visie te delen, bieden we praktijk-
gerichte (ook ‘in-house’) persluchtcursussen en maatwerkseminars aan 
voor u en uw medewerkers. Kennisopbouw over perslucht, bewustwor-
ding van kosten en besparingspotentieel wordt op een heldere manier 
voor het voetlicht gebracht. Zelden zal een training of cursus zich snel-
ler terugverdienen. Heeft u interesse? Graag leggen we u vrijblijvend de 
mogelijkheden voor. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan weet 
u ons nu te vinden!

* minder kosten, minder slijtage, minder storingen, minder energieverbruik, minder CO2-uitstoot. 

Persluchtmanagement: de kortste weg naar duurzame energiebesparing

AQMS® maakt persluchtverbruik zichtbaar zodat u 
grip op de zaak houdt! 

Het werkt eigenlijk heel simpel: elke lekkage wordt 
gelokaliseerd, gelabeld, genummerd en in het AQMS 
systeem ingevoerd. Het resultaat is een uitgebreide 
rapportage met waardevolle informatie over zaken 
als reparatietijd, noodzakelijke onderdelen en een 
samenvatting waarin de kosten en terugverdien-
tijd helder staan weergegeven. We vertellen u direct 
wat deze lekkages per jaar kosten in euro’s en in 
CO2-uitstoot. 

Reparaties kunt u zelf uitvoeren of aan de professio-
nals van Ants overlaten. Dit laatste biedt u de garan-
tie dat alle lekkages snel en vakkundig worden gere-
pareerd en dat u zich kunt richten op uw eigenlijke 
werkzaamheden. 

Online, waar ook ter wereld, is het mogelijk om via het  
AQMS systeem ‘live’ mee te kijken. Zo wordt direct 
zichtbaar welke lekken al gedicht zijn en wat er nog 
moet gebeuren. 

In deze animatie leggen we in
2  minuten uit hoe AQMS werkt:

 
Advies
In de praktijk zien wij dat perslucht voor veel be-
drijven een vanzelfsprekendheid is. Zolang het 
productieproces niet in gevaar komt, is er geen 
aandacht voor de kwaliteit van de perslucht of 
het persluchtsysteem. Te vaak wordt dit onder-
schat en leidt gebrek aan monitoring tot schade, 
productieverlies, hoge energiekosten en onnodige 
belasting van het milieu.

Ook persluchtinstallaties die ogenschijnlijk prima 
draaien, dienen voortdurend geoptimaliseerd te   
worden. 

De kracht van Ants ligt in het jarenlang werken 
met perslucht in de meest uiteenlopende toepas-
singsgebieden en industrieën. 

Deze ervaring delen we graag met onze opdracht-
gevers. De experts van Ants zorgen niet alleen 
voor langdurige besparingen, maar ook voor kwa-
liteitsborging, persluchtanalyses en (ISO / NEN) 
certificering.
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Ants-garantie®
Wij staan voor onze zaak. Graag geven we onze unieke garan-
tie zwart op wit: wanneer de kosten voor lekkage-onderzoek 
hoger uitvallen dan het besparingspotentieel, dan betaalt u 
enkel onze reiskosten. Deze belofte kunnen we alleen waar-
maken dankzij  onze jarenlange er varing en special isatie.  
Ants is in het bezit van het ISO 9001 kwaliteitscertif icaat.

Ants Technology & Consulting - onderdeel RUBIX group

Adres Blauwwater 17, 5951 DB Belfeld (NL)

E-mail  info@ants-tech.nl 
Web www.ants-perslucht.nl
Tel  +31 (0)77 767 6276 
Fax +31 (0)77 767 6286

Referenties  www.ants-perslucht.nl/referenties.php
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