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Persbericht 

 

VPVision Release 7: de nieuwe kijk op het managen van 
energiestromen in de maakindustrie 

 

 

 

Delft, 2 november 2021 

  

VPInstruments introduceert met trots 
release 7 van het VPVision 
energiemanagement systeem. VPVision is de 
volledige real-time energiemonitorings 
oplossing voor alle voorzieningen in uw 
bedrijf. Real-time energiemonitoring is de 
sleutel naar het besparen van energie. 
VPVision is uw gids bij het aanpakken van 
energiebesparingen en het verbeteren van de prestaties van uw fabriek. 

In deze nieuwste release 7 heeft de VPVision software een volledige make-over gekregen. Het 
moderne design biedt betere navigatie, verbeterde stabiliteit en verhoogde prestaties. De software is 
intuïtiever en vanzelfsprekender, waardoor een handleiding haast overbodig is geworden. Release 7 
bevat vele verbeteringen, waaronder: 

> Bespaar tijd met toegang op afstand. VPVision is nu cloud-ready. Voorkom kostbare on-site 
bezoeken en voer audits en systeem checks op afstand uit. Daarnaast is updaten nu slechts een 
kwestie van minuten, aangezien updates automatisch digitaal gedaan kunnen worden.  
 

> Snelle navigatie d.m.v. doorklik-widgets. Een complex dashboard bouwen is overbodig en een 
overmaat aan data kan verlet worden. Met de nieuwe widgets met doorklik mogelijkheid, kun je 
dashboards overzichtelijk en eenvoudig houden voor dagelijks gebruik. Voor meer details klik je 
simpelweg op de widget.  
 

> Het juiste dashboard voor de juiste functie. Elke fabriek en ieder persluchtsysteem zijn anders. 
Met VPVision 7 is het nu nog makkelijker om pagina’s op maat te maken met de juiste KPI’s / 
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grafieken / overzichten / alarmen en meer. Dit in combinatie met gebruikersprofielen zorgt ervoor 
dat u het juiste dashboard voor de juiste functie kunt creëren. 

Met deze nieuwe features, tilt VPVision het monitoren van uw verbruik naar een hoger niveau.  

Benieuwd wat VPVision voor u kan doen? Boek dan nu een gratis demo afspraak door een email te 
sturen naar: sales@vpinstruments.com. 

 

VPVision 

VPVision is de volledige real-time energiemonitorings oplossing voor alle voorzieningen in uw bedrijf. 
Krijg real-time informatie over uw verbruik en ontdek patronen in de afname- en opwekkingskant. 
Neem feitelijke en goed onderbouwde beslissingen op het gebied van kosten en investeringen. 

Ontdek de ware kosten van alle voorzieningen, waaronder perslucht, technische gassen, stoom, 
vacuüm, aardgas, elektriciteit, afvalwater, verwarmingsbrandstoffen etc. VPVision biedt u de 
mogelijkheid om de informatie op elk apparaat te bekijken; van pc tot smartphone. Het helpt uw 
organisatie om het energiebewustzijn onder personeel te vergroten. Het zal uw gids zijn bij het 
inzetten van energiebesparingen voor individuën, teams of bedrijfsbreed. 

Met VPVision kunt u: 

> Energiebesparende activiteiten vaststellen 
> Lekkages reduceren en onderhoud optimaliseren 
> Uw besturingssysteem bewaken en optimaliseren 
> De juiste (grootte) machines selecteren 
> Direct problemen detecteren met alarm en email berichten 
> Kosten toerekenen aan machines / productielijnen / afdelingen 

 

Over VPInstruments 

VPInstruments biedt industriële klanten gemakkelijk inzicht in energiestromen. Wij geloven dat 
industriële energiemetingen en monitoring gemakkelijk en inzichtelijk moeten zijn, om besparingen 
en optimalisaties mogelijk te maken. VPInstruments’ flowmeters worden gekalibreerd in een state-of-
the art kalibratie faciliteit. Onze kalibratie banken worden onderhouden volgens ISO 9001 en is 
traceerbaar naar National Standards.  

De producten van VPInstruments worden aanbevolen door vooruitstrevende energie professionals 
wereldwijd. Ons product portfolio biedt een complete oplossing voor het meten en monitoren van 
perslucht flow, gas flow en elektriciteitsverbruik. Ons monitoringssysteem VPVision kan worden 
toegepast op verschillende utiliteiten en bied een overzicht van waar, wanneer en hoeveel energie 
kan worden bespaard. Onze producten zijn wereldwijd verspreid en toepasbaar in verschillende 
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industriële markten, waaronder automobiel, glas, metaal, voedsel en drank, en consument goederen. 
Start nu met energie besparen en neem vandaag nog contact met ons op.  

 

----------------------------------------------------------------------------- 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
VPInstruments 
Tran Khanh Trang – tran.khanh.trang@vpinstruments.com 
Buitenwatersloot 335, 2614 GS Delft 
Tel. +31 (0)15 213 1580 
Internet: www.vpinstruments.com 
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