Over KDS
KDS is onafhankelijk specialist in lekkagemanagement. Al ruim 8
jaar sporen wij lekkages van perslucht en technische gassen op.
Wij brengen de lekkages in kaart en repareren deze. Bovendien zijn
wij importeur van eigen Sonaphone lekkage detectoren (ook ATEX).
Wij helpen maximaal te besparen met een minimum aan kosten.

K.D.S. Lekkagemanagement
Rozemarijnstraat 3C
4797 AS Willemstad Nb
Telefoon +31(0)168 - 476 570

Laat uw kostbare perslucht
niet ontsnappen!
Bespaar eenvoudig en snel met de
To the point lekkagemeting
van KDS
Perslucht is een kostbare energiedrager. Tot wel 10 keer duurder
dan elektriciteit. Toch komen lekkages in bijna elk persluchtsysteem voor. Een onnodige kostenpost. U verliest kostbare
energie en geld. Soms wel duizenden euro’s per jaar. KDS helpt
u lekkages op te sporen en te repareren. Met de To the point
lekkagemeting rekenen wij u graag voor hoeveel u kunt
besparen. En indien mogelijk, repareren wij het lek direct.

De To the point lekkagemeting

Tarieven

Met onze ultrasone lekkagedetectoren meten we waar de lekkages in uw
bedrijf zitten en brengen deze in kaart. Met de informatie over druk en
prijzen die u ons geeft, berekenen we de kosten van deze lekken voor uw
organisatie. We werken uit wat het repareren van de lekkages kost en we
calculeren de terugverdientijd. Al deze gegevens verwerken we in een
overzichtelijk, onafhankelijk lekkagerapport. Als het aan ons ligt, blijft het
daar niet bij. We kunnen de lekken ook direct aanpakken en repareren.
Kan het lek niet op dat moment gerepareerd worden? Dan bereiden wij het
lek voor, zodat de reparatie op een later tijdstip kan worden voortgezet.

De eerste indicatie (5 tot 10 minuten) is gratis. Afhankelijk van de omvang
van de meting, hebben wij de prijzen van een to the point meting in 3
categorieën verdeeld:
Eerste indicatie		
Half dagdeel		

Uw lekkages helder in kaart gebracht, inclusief de locatie van alle lekkagepunten
Inzicht in uw besparingspotentieel
Duidelijke rapportage met een goed advies over kosten en besparingen

€ 225,-		

Inclusief rapportage en reparatie

€ 450,-		

Inclusief rapportage en reparatie

€ 750,-		

Inclusief rapportage en reparatie

(2,5 uur)

Dagdeel		

Uw voordelen

Gratis

(5 tot 10 minuten)

(5 uur)

Hele dag 		
(8 uur)

Voor Atex metingen berekenen wij een toeslag van € 125,NB: In veel gevallen is de terugverdientijd van een
KDS To the point-meting minder dan 20 dagen!

Indien mogelijk, worden gevonden lekkages direct gerepareerd
Onafhankelijke advies over reparatie, flowmetingen,
en/of perslucht conditionering.
Wij hebben geen belang bij verkoop van andere merken
of compressoren
Aantrekkelijke prijs, ook voor enkele uren (al van af 2,5 uur)

Weten hoeveel u kunt besparen?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.
Bel 0168-476570 of kijk op www.stop-persluchtlekkage.nu
voor meer informatie.

