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• GRIP OP LUCHTLEKKEN EN ROOKDICHTHEID

• KENNIS EN ZICHTBAAR BEWIJS OVER DO’S EN DON’TS

• VALIDATIE EN VISUALISATIE VAN LUCHTDOORLATENDHEID

• VOOR HACCP EISEN EN HIGH CARE VOEDSELVEILIGHEID

MASTERING AIR LEAKS



MASTERING AIR LEAKS ZICHTBAAR MAKEN 
VAN LUCHTLEKKEN EN ROOKDICHTHEID 
Volgens Europees onderzoek is lekkage de grootste oorzaak 

van energieverspilling in industriële persluchtsystemen. 

Door detectie en reparatie van lekkages kunnen bedrijven 

in de industrie gemiddeld 35% op de energiekosten voor de 

productie van perslucht besparen. Het besparingspotentieel 

bedraagt voor een gemiddeld bedrijf al gauw duizenden 

euro’s per jaar! Het managen van (perslucht) lekkages is 

een vak apart. KDS de partner van Mastering Air Leaks, 

voor Ultragraphyx in de industrie. KDS is specialist in het 

adviseren en managen van perslucht lekkage problemen. 

MASTERING AIR LEAKS  

Vormen een unieke combinatie in de industrie bij het 

opsporen en verhelpen van energie en persluchtlekkages. 

De al meerdere jaren bewezen methode van KDS 

gecombineerd met de Ultragraphyx® ultrasoon technologie, 

helpt u nog meer bij het verminderen van kosten en dure 

uitval van installaties en processen. KDS en MASTERING 

AIR LEAKS garanderen u dat de werkzaamheden aan 

alle wetgeving en gestelde eisen voldoen, KDS verlaagt 

de faalkosten en zorgt voor meer zekerheid van een 

ongestoorde productie bij voedingsmiddelen bedrijven bij 

het opsporen van lucht en stoflekken in constructies (HACCP 

en VCCN eisen voor high care voedselveiligheid en hygiëne). 

We controleren luchtdichtheid bij wanden, kozijnen, 

deuren, afsluitingen, doorvoeringen, luiken, branddeuren, 

brandschermen en bij brand- en rookveilige plafonds

.  

WAAROM ULTRAGRAPHYX TOEPASSEN
Lucht en rooklekken zijn om meerdere redenen ongewenst 

in ruimten waar besmetting gevaar bestaat en waar 

brandcompartimentering is vereist. 

Transport van complexe technologie en kwetsbare goederen 

van vandaag vragen om absoluut stof en luchtdichte 

afsluitingen bij transport. Mastering Air Leaks garandeert met 

de Ultragraphyx metingen deze Kwaliteitsborging bij aan en 

afsluitingen van wanden, deuren en plafonds. Het uiteindelijk 

resultaat van de lucht en stofdichting, wordt alleen gehaald 

door controle en zichtbaarheid van alle details. 
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ZORGPLICHT VAN DE GEBOUWEIGENAAR VOOR 
BORGING VAN DE BRANDVEILGHEID
 DE GEBOUWEIGENAAR DIENT ERVOOR TE ZORGEN 
DAT HET GEBOUW VEILIG EN GEZOND IS EN MOET 
DIT OOK AANTOONBAAR MAKEN. DIT BETEKENT DAT 
DE EIGENAAR MOETEN KUNNEN LATEN ZIEN DAT 
HIEROP FEITELIJK TOEZICHT PLAATSVINDT.  

MASTERING AIR LEAKS, GEEFT MET 
ULTRAGRAPHYX® DIE ZEKERHEID BIJ 
HET ZICHTBAAR MAKEN VAN LEKKEN IN 
BRANDDEUREN EN BRANDSCHERMEN IN 
DE INDUSTRIËLE APPLICATIES.   
EN  ZORGT VOOR MEER ZEKERHEID VAN 
EEN ONGESTOORDE PRODUCTIE

ZORGPLICHT EN KWALITEITSBORGING

ENIGE REGELGEVING:

    HOGE BESPARINGEN EN MEER RENDEMENT 
Een absoluut lekdicht persluchtsysteem bestaat niet.  

In de praktijk wordt een lekverlies tot 5% als acceptabel 

beschouwd. Lekt er meer perslucht weg – en dat is vrijwel 

altijd het geval – dan verdienen een lekdetectiemeting en de 

hieruit volgende maat- regelen zichzelf eenvoudig terug.

  Het produceren van perslucht is namelijk kostbaar. Het 

gemiddelde rendement van een compressor bedraagt  

 

slechts 10%, wat betekent dat de overige 90% van de 

opgenomen energie als warmte verdwijnt. Kortom: hoe 

minder compressoren draaien, hoe beter. 

 Het managen van (perslucht) lekkages is een vak apart. 

Mastering Air Leaks, is specialist in het adviseren en managen 

van perslucht lekkage problemen en werkt nauw samen met 

KDS zie www.persluchtlekkage.nl
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