
Velkommen til
Energioptimering på pneumatiske anlæg

→WE ARE THE ENGINEERS 
OF PRODUCTIVITY.
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Energioptimering @Festo

Hvis anlægget ser sådan ud,
er det på høje tid at gribe ind !

En af de helt store energiforbrugere
er utætheder i anlægget.

Det er desværre ikke ualmindeligt
at 20-30% af energiforbruget blæses
direkte ud i den blå luft uden at gøre
nogen som helst nytte.

Utætheder kan ikke undgås helt,
men de bør ikke overstige ca. 2 - 5%

af det totale luftforbrug.

Det positive er, at det er let at gøre noget ved det!



Energioptimering @Festo

Nogle typiske grunde til utætheder:

• Sjusket udførte slange/fittings-forbindelser
• Fittings og slange i mindre god kvalitet
• For mange og uoverskuelige samlinger
• Ødelagte slanger – vælg den rigtige slange

til det aktuelle miljø (gratis hjælpeværktøj)
• Utætte cylindre – grundet ødelagte pakninger
• Utætte ventiler – grundet ødelagte pakninger 
• Manglende afspærring ved luft- og vakuumdyser
• For dårlig trykluftkvalitet (ISO 8573-1:2010)
• Generelt manglende vedligeholdelse
• Produkter af tvivlsom kvalitet – anvend kun

kvalitetsprodukter med minimal lækage og lang
levetid 



Energioptimering @Festo

Vælg den optimale slange
til applikationen og miljøet
ved hjælp af
”Product Finder Tubing” – som er
integreret i vores online katalog

Forkert slangevalg til det
aktuelle miljø!!



Energioptimering @Festo



Defekte slanger kan give store lækager!

Vælg optimal slangetype til din applikation :

F.eks. polyethylen slanger ( PLN ) for miljøer med 
rengøringsmidler og temperaturer op til 80 oC – eller  
perfluoralkoxyalkan ”Teflon” ( PFAN ) for miljøer med
kradse kemikalier og temperaturer op til 150 oC.

Energioptimering @Festo

Læg slangerne så de er  lette at følge og
komme til – ikke skjult i rør og kabelbakker!!



Defekte slanger kan give store lækager!
Energioptimering @Festo

Tryk Huldiameter 2 mm vinkelret på 
flowretningen

Huldiameter 4 mm vinkelret på 
flowretningen

1 bar 30 Nl/min           14,4 Nm3/dag (8 tim.) 92 Nl/min           44,2 Nm3/dag (8 tim.)

2 bar 45 Nl/min           21,6 Nm3/dag (8 tim.) 150 Nl/min         72,0 Nm3/dag (8 tim.)

3 bar 62 Nl/min           29,8 Nm3/dag (8 tim.) 220 Nl/min       105,6 Nm3/dag (8 tim.)

4 bar 80 Nl/min           38,4 Nm3/dag (8 tim.) 280 Nl/min       134,4 Nm3/dag (8 tim.)

5 bar 97 Nl/min           46,6 Nm3/dag (8 tim.) 350 Nl/min       168,0 Nm3/dag (8 tim.)

6 bar 116 Nl/min         55,7 Nm3/dag (8 tim.) 450 Nl/min       216,0 Nm3/dag (8 tim.)



Løse eller defekte koblinger kan give
store lækager!

Energioptimering @Festo

Tjek fittings og koblinger og
anvend kun kvalitetsfittings!



Ofte er det de små ting der gør forskellen!
”Lækagefri” 2-komponent pakninger

Energioptimering @Festo

Type
OL-…

Type
OK-…



Energioptimering @Festo

Slangeklipper ZRS

Klipper altid i den korrekte
vinkel
• Ingen skade på slangen
• Ingen skade på pakninger-

ne i fittings´en, da slangen
er skåret rent over

• Brug altid skarpe blade

Konus til at give
slangekanten en lille
runding

Ofte er det de små ting der gør forskellen!
Brug det rigtige værktøj



Energioptimering @Festo

Ofte er det de små ting der gør forskellen!
Brug kun normerede kvalitetsfittings

Whitworth-rørgevind
R-gevind (konisk) ISO 7-1
med tætningsmasse på gevindet
• Billigste
• Mest kompakte
• Størst risiko for utæthed ved

fejlmontage
• Kan ødelægge produkterne ved

for dyb iskruning
• Kræver erfaren montør

Whitworth-rørgevind
G-gevind (parallel) ISO 228-1
med tætningsring
• Lidt højere pris
• Fylder lidt mere – tætningsflade
• Lille risiko for utæthed
• Skånsom mod produkterne
• Kræver ikke en erfaren montør

Max. tilladt gevindlængde til pneumatikprodukter!
…med fittings fra Festo er du sikker…



Energioptimering @Festo

Undgå for mange snørklede ”Storm P” samlinger og minimer risikoen for lækager!

Alle samlinger giver tryktab og

er en potentiel kilde til lækage!



QS

Temp.: 0°C

Tryk: 14bar

3000

Temp.: 0°C

Tryk: 14 bar
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0,08 l/h
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Energioptimering @Festo

Lækagetest ved korrekt
monterede fittings:

Bemærk:
Begge fabrikater har
kvalitetsfittings med
små lækageværdier,
men alligevel er der en
tydelig forskel, hvor
Festo i snit har 
43% mindre lækage.

Problem: Mange fittingssystemer ligner hinanden til forveksling udefra – men det er i detaljerne den store
forskel ligger. Ved de billige fittingssystemer er lækagen som regel væsentlig større. 



Energioptimering @Festo

Er cylindre og ventiler tætte ?

Nej – der er intet der er 100% tæt,
men noget er tættere end andet!!

Festo er kendt for sine kvalitets-
produkter, og udover lang leve-
tid stiller vi også høje krav til
produkternes tæthed.

Festo tester sine produkter for
lækage efter Festo Normerne
FN940081 og FN942014 Max. tilladt lækage ved nye ventiler 1-5 Nl/h ved 6 bar

alt efter type og størrelse. 

Max. tilladt lækage ved nye cylindre med rundt
stempel og rund stempelstang 1-5 Nl/h ved 6 bar
alt efter type og diameter. 

= maks. 0,033 l/min



Energioptimering @Festo

Afbrudskriterium ved Festo's levetidstest for ventiler efter FN 942012

0,08 l/min

0,33 l/min

0,67 l/min

1,00 l/min

1,33 l/min
1,67 l/min

2,00 l/min

2,67 l/min

3,33 l/min



Udskift gammelt og slidt udstyr:

Et utæt stempel giver reduceret kraft
og øget luftforbrug. Kan høres i ventilens
afluftningsport.

Stempelstangspakningen er det kritiske
punkt grundet urenheder, affedtning eller
for høj tværbelastning

Energioptimering @Festo

En ny cylinder er hurtigt tjent
hjem i sparet energiforbrug



Stempelstangspakninger bliver 
hurtigt slidt i barske miljøer! 

Anvend f.eks. Vitonpakningar  
(FKM) i miljøer med sure 
kemikalier ph < 7 eller ved 
høje temperaturer op til
120 oC.

Anvend cylindre med spe-
cielle stempelstangs-
pakninger eller beskyttel-
sesbælge i hårde miljøer.

Energioptimering @Festo



Stempelstangspakninger
optimeret til forskellige miljøer! 

Energioptimering @Festo

Stempelstangspakninger for
tørdrift og hårde miljøer!
Specielt til fødevareindustrien
hvor stempelstangen bliver
affedtet ved rengøring.  



Energioptimering @Festo

Levetidstest i ekstreme miljøer 



Energioptimering @Festo

Vær altid omhyggelig ved montage og opretning
for at undgå skæv belastning på stempelstang
og pakning.
Monter evt. udligningskoblinger for at
minimere risikoen for skæv belastning.



Energioptimering @Festo

Hvor meget luft kan der
teoretisk strømme ud af
utætheder ?

Det koster ca. 0,20 kr.
at fremstille 1000 Nl tryk-
luft ved 7 bar.
Et 2 mm hul ved 6 bar
koster således op til 21,-
kr. pr. dag ved 8 timers
drift.
Hvis anlægget står under
tryk døgnet rundt, kan et
2 mm hul koste op til 
63,- kr. i døgnet eller
ca. 15.624 kr. om året. I praksis vil lækagen være ca. 30… 40% mindre!

Afbryd derfor altid

energitilførslen til anlægget,
når dette ikke er i brug!!
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Energioptimering @Festo

Eksempel:
Kend det
teoretiske
luftforbrug

En lille maskine med 5 cylindre kører 60 takter/min.
8 timer om dagen. Driftstrykket er 6 bar.
Hvad er det teoretiske luftforbrug ?



Energioptimering @Festo

”Air Consumption” – en gratis
hjælpesoftware fra Festo – er 
integreret i vores online katalog.

Kend det teoretiske luftforbrug

Luftforbrug pr. min. ca. 337 l
Luftforbrug pr. dag ca. 162 m3

Energiomkostning:
pr. år ca. 8087,- kr./ pr. dag ca. 32,- kr. 

Energiomkostning pr. emne
ca. (32/(60x60x8)) = 0,001 kr. 



Energioptimering @Festo

Ved at montere en flowsensor på maskinen, kan vi overvåge luftforbruget.
Hvis luftforbruget er højere end det teoretiske forbrug, bør man undersøge hvorfor.
Vi måler et forbrug på 397 l/min. Hvor meget energi kan der spares ved at servicere maskinen ?

Eksempel:



Energioptimering @Festo

-15%

Afbryd derfor altid energitilførslen
til anlægget, når dette ikke
er i brug!!

Målt luftforbrug pr. min. ca. 397 l
Teoretisk luftforbrug pr. min. ca. 337 l

Luftforbrug pr. min. grundet lækage ca. 60 l. 

Umiddelbar energibesparelse:
ca. (60x100)/397 = 15%

… men men men – lækager holder desværre ikke fyraften,
så ofte spares der meget mere…

Teoretisk luftforbrug pr. dag (337x60x8) = 161760 l

Lækage pr. døgn ca. (60x60x24) = 86400 l

Total energibesparelse pr. døgn ca. (86400x100)/248160 = 35%

hvis maskinen står under tryk døgnet rundt.

-35%



Manuel 3/2-vejs
on/off-ventil,

låsbar

Filterregulator til max.
7 bar udgangstryk og

5 µm filterpatron

Udtag af
pilotluft

og anden luft
som skal

bibeholdes
ved f.eks.
nødstop

Elektronisk
flowsensor

type SFAM-…
10 – 1000
30 – 3000 
50 – 5000 

l/min

Elektronisk
tryksensor

for
overvågning

Pl ”e”, kat. 4
Trykluftkvalitet
ud (6:4:2)

Trykluftkvalitet
ind (7:4:2)

Elektrisk dubleret
og overvåget 3/2-
vejs on/off-
soft-start ventil

Forgrenings-
modul som

indløb

Energioptimering @Festo

Energiovervågning på maskinniveau



Energioptimering @Festo

++

CPX…
PLC

SFAM…
Flowsensor

SDE1…
Tryksensor

Giver alle muligheder for energiovervågning – omkostningsfordeling – diagnose – forebyggende vedligeholdelse 

Energiovervågning på maskinniveau
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++

CPX…
PLC

SFAM…
Flowsensor

SDE1…
Tryksensor

1) Luftforbrug og tryk er konstant – alt OK, kør bare videre
2) Både luftforbrug og tryk stiger – en pilfinger har været på spil, tjek hvorfor der er skruet op for trykket
3) Luftforbruget stiger men trykket er konstant – der er opstået utætheder, servicer hurtigst muligt
4) Luftforbruget stiger og trykket falder – der er opstået en stor lækage, servicer straks

Energiovervågning på maskinniveau



• Nyhed!

• Energy-Efficiency-Module

• MSE6-E2M-5000-FB13-AGD

• Energiovervågning

• Energibesparelse

• Kommunikerer via fieldbus

• Kan eftermonteres på ældre

maskiner med ProfiBus

Energiovervågning på maskinniveau

Energioptimering @Festo



1. Shut-off of air supply 
during stand-by modus

2. Detection and report of 
exceeding air consumption

3. On-line condition 
monitoring via fieldbus  

E2M – the all-rounder for saving Energy

Energioptimering @Festo

MSE6_en_mpeg4.mp4


Middel flow: 
1o/50/200/600/ 1000 l/min

SFAM-62/90SFAB

Lavt flow: 0,05 til 50 l/min

SFE3/SFET/SFEV

Højt flow: 1000/3000/5000/ 
10.000/15.000 l/min

Energioptimering @Festo

Oversigt elektroniske flowsensorer

Energiovervågning på maskinniveau



P

Mobil enhed til måling

af trykluftforbrug

Energioptimering @Festo



SDE1-…

Energioptimering @Festo

Oversigt elektroniske tryksensorer

SDE3-… SPAB-… SDE5-… STPW-…

Energiovervågning på maskinniveau
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Selv om pneumatik er en ren
og relativ ufarlig teknologi –
skal du gøre noget ved det,
hvis du opdager en utæthed!

Ultralyds lækagedetektor

Kunne du forestille dig at en utæt hydraulikslange,
hvor olien fosser ud, ikke bliver skiftet ?
– eller at et utæt vandrør, hvor vandet fosser ud, ikke

bliver skiftet ?
– eller at elektriske ledninger, hvor isoleringen mangler

og der står gnister ud til alle sider, ikke bliver skiftet ?
– nej vel!
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Få styr på slangerne

Energioptimering @Festo

Vi ser mange eksempler,
hvor det ville være nyttigt
med en professionel
slangetæmmer!
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Lange slanger mellem ventil og
cylinder koster meget energi
grundet tryktab og
unødigt opfyldningsvolumen.

Ved at minimere slangelængden
opnås ofte en ”dobbelteffekt”,
da diameteren samtidig ofte
kan reduceres.

Korte slangelængder mellem
ventil og cylinder kan også give
hurtigere cyklustider og øget
produktion.
Minimerer samtidigt risikoen for
at cylinderen bliver varm ved
høje frekvenser.

Energioptimering @Festo

… og indkøberen bliver rigtig glad



2

1

2

1

14

315

24

Lange slanger mellem
ventil og cylinder koster
unødig energi

Forsyningsslangen
koster derimod ikke
energi under drift, og
bør dimensioneres
rigeligt for at minimere
tryktab

DSNU-16-100-PPS-A

Eksempel:
Cylinder skal køre 60 takter pr. min.
Tid for enkeltslag ca. 0,3 s.
Slangelængde cylinder/ventil 3,4 m PUN-4…
Driftstryk 6 bar (600 kilopascal)

Energioptimering @Festo

Hvor meget luft kan vi spare ved at

reducere slangelængden til 500 mm ??
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-38%

Kan vi spare mere ?
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-41%
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Slangesammenligning



”Air Consumption” –
en gratis hjælpesoftware
fra Festo –
Er integreret i vores
online katalog.

Enkel beregning

af gennemsnitligt

luftforbrug

Energioptimering @Festo



”Air Consumption” –
en gratis hjælpesoftware
fra Festo –
Er integreret i vores
online katalog.

Enkel beregning

af gennemsnitligt

luftforbrug
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Energioptimering @Festo – Praktisk eksempel fra fødevareindustrien 

(1) 2 ventiler CPE-18

(2) 4 drøvleventiler for hastig-
hedsregulering monteret
eksternt

(3) 2 kompaktcylindre
ADN 50-30-A-P-A
(med slaglængdebegrænser
ved 20mm)

1800 mm PUN-6x1 slange



Energioptimering @Festo – Praktisk eksempel fra fødevareindustrien 

Optimering:

1) Ventilerne flyttes hen til drøvleventilerne,
herved reduceres slangelængden fra
1800 mm til 800 mm

2) Drøvleventilerne monteres direkte på
cylinderen / eller direkte på ventilen,
herved reduceres tryktabet

3) Cylindrene skiftes til nye med korrekt
slaglængde (20 mm)

Maskinen kører 30 takter/min.
Driftstryk 6 bar



Energioptimering @Festo – Praktisk eksempel fra fødevareindustrien 

I modsat ende af maskinen

2 ventiler CPE-18
2 kompaktcylindre

ADN 50-10-A-P-A
1600 mm PUN-6x1 slange



Energioptimering @Festo – Praktisk eksempel fra fødevareindustrien 

Optimering:

1) Ventilerne flyttes tæt på cylindrene,
herved reduceres slangelængden fra
1600 mm til 300 mm

Hvor meget har kunden sparet ved disse yderst simple ændringer 



Energioptimering @Festo – Praktisk eksempel fra fødevareindustrien 
Før optimering



Energioptimering @Festo – Praktisk eksempel fra fødevareindustrien 

-39%

Efter optimering



Energioptimering @Festo – Praktisk eksempel fra fødevareindustrien 

Efter optimering

Før optimering

1 holds drift:
92,66 Nl/min = (92,66x60x8)/1000 = 44,5 m3/døgn = (44,5x250) = 11125 m3/år = (11125x0,2)        = 2225,- kr./år 
2 holds drift:
92,66 Nl/min = (92,66x60x16)/1000 = 89 m3/døgn = (89x250) = 22250 m3/år = (22250x0,2)             = 4450,- kr./år 
3 holds drift:
92,66 Nl/min = (92,66x60x24)/1000 = 133,5 m3/døgn = (133,5x250) = 33375 m3/år = (33375x0,2) = 6675,- kr./år 

1 holds drift:
92,66 Nl/min = (56,37x60x8)/1000 = 27 m3/døgn = (27x250) = 6750 m3/år = (6750x0,2)                   = 1350,- kr./år 
2 holds drift:
92,66 Nl/min = (56,37x60x16)/1000 = 54 m3/døgn = (54x250) = 13500 m3/år = (13500x0,2)            = 2700,- kr./år 
3 holds drift:
92,66 Nl/min = (56,37x60x24)/1000 = 81 m3/døgn = (81x250) = 20250 m3/år = (20250x0,2)            = 4050,- kr./år 

Direkte årlig besparelse ved 3 holds drift: kr. 2625,-



Energioptimering @Festo 

Anvend derfor decentral installationsteknik med Festo ventiler og ventilterminaler!
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Energioptimering @Festo

Driftstryk =  overtryk =
det tryk som manome-
teret viser.



• cylinder

• slange

• fittings

• ventil

• drøvle-kontraventil

• decentral luftbehandlingsenhed

Energioptimering @Festo

Det pneumatiske anlæg

Pneumatiske anlæg

dimensioneres normalt til

et driftstryk på max. 6 bar.

Derfor er alle tekniske data ved
pneumatikprodukter angivet
ved 6 bar.
• Cylinderkraft
• Drejemoment
• Flow i ventiler
• Skiftetider for ventiler
• Levetider
• Osv.



• cylinder

• slange

• fittings

• ventil

• drøvle-kontraventil

• decentral luftbehandlingsenhed

Energioptimering @Festo

Det pneumatiske anlæg

Kør ikke med højere driftstryk

end højst nødvendigt.

• Jo højere tryk des større
luftforbrug og dermed energifor-
forbrug.
• Jo højere tryk des større slitage.
• Jo højere tryk des højere

lydniveau ved afluftning
• Jo højere tryk des større luftspild

ved evt. lækage.
• Jo højere tryk des mere energi

skal kompressoren bruge til at
komprimere luften



Energioptimering @Festo

Kør ikke med højere driftstryk

end højst nødvendigt.

• Jo højere tryk des større
luftforbrug og dermed energi-
forbrug.
• Jo højere tryk des større slitage.
• Jo højere tryk des højere

lydniveau (afluftning)
• Jo højere tryk des større luftspild

ved evt. lækage.
• Jo højere tryk des mere energi

skal kompressoren bruge til at
komprimere luften

Ved at sænke trykket fra 8 til 6 bar reduceres luftforbruget med 22,2%

-22%

Hvor meget sparer vi i strøm 



Energioptimering @Festo

Kør ikke med højere driftstryk

end højst nødvendigt.

Hvis vi også sænker kompressorens udgangstryk fra 9 til 7 bar,

sparer vi totalt ((0,110-0,075)*100)/0,110 = 31,8% i strømforbrug. 

-32%



Energioptimering @Festo

Har i nogensinde oplevet, at anlægget
pludselig ikke kører så godt som det
plejer ?

Hvad er ofte det første der gøres for
at afhjælpe problemet ?

Der bliver skruet op for trykket !!!

Stop for ”pilfingre”

De fleste Festo regulatorer og filterregulatorer
kan låses!



• Trykket bør justeres nedefra og op

(hvis trykket skal ændres fra f.eks. 6 til 4 bar,
skrues det først ned til 2-3 bar og derfra
langsomt op til de 4 bar)

• Trykket skal altid justeres, når anlægget står stille

(hvis trykket falder for meget, når anlægget kører,
er enten luftbehandlingsenheden for lille, eller
også er forsyningen hen til luftbehandlingsenheden
for lille)

• Trykket skal være så lavt som muligt

Start nedefra og kør langsomt trykket op, indtil
anlægget kører korrekt – normalt max. 6 bar.
(højere tryk end nødvendigt, giver væsentligt højere
energiforbrug) 

Energioptimering @Festo

Grundregler for korrekt trykjustering

MS_animation/start.exe


Energioptimering @Festo

Festo giver utallige muligheder for korrekt trykregulering 



Energioptimering @Festo

Differentiere driftstryk på cylinderniveau

Ofte kører hele maskinen på samme driftstryk.

Ved at analysere de forskellige funktioner , kan
man ofte opnå væsentlige besparelser i luftforbruget
ved at differentiere trykket.


