Ervaringsverhaal Food & Beverage

Ecologische voetafdruk van de Daniel Thwaites Brouwerij
verkleint dankzij het onderhoudscontract met Spirax Sarco

De Daniel Thwaites Brouwerij behaalt een geschatte
energiebesparing van meer dan € 30 000 per jaar
dankzij een driejarig contract met Spirax Sarco voor
het beheer van condenspotten. De besparingen zijn
gebaseerd op de stoom die wordt bespaard door
regelmatige, geplande controles en onderhoud van
de 220 condenspotten. Hierdoor is de brouwerij in
staat om haar jaarlijkse CO2-uitstoot met 20 000 kg
te verminderen.

“

“

We werken al jaren samen met
Spirax Sarco en vinden hun service
en componenten uitstekend. Het
contract loopt al zo’n zes maanden
en verloopt goed. Ik ben tevreden
met de service.

Spirax Sarco voert al jaren condenspotcontroles uit
in de brouwerij in Blackburn. De overstap naar een
langetermijncontract met halfjaarlijkse controles biedt
duidelijke voordelen volgens Mick Cockshott, Projects
and Utilities Manager bij de Daniel Thwaites Brouwerij.
Het nieuwe contract omvat reparaties en vervangingen,
waardoor het voor de brouwer rendabeler en gemakkelijker
is om zijn onderhoudsbudget te beheren. “In het verleden
lieten we jaarlijkse onderzoeken van de condenspotten
uitvoeren en moesten we de condenspotten tegen extra
kosten laten repareren,” zegt hij. Nu voert Spirax Sarco
automatisch opvolgingsonderhoud uit.
Het contract zorgt er ook voor dat niemand in de brouwerij
moet bijhouden wanneer het Spirax Sarco-team

ingeschakeld moet worden. Zo bestaat er geen kans dat
het onderhoudswerk achterstand oploopt. “Inspecties zijn
gepland door Spirax Sarco, dus het is niet nodig om een
herinnering in het dagboek te plaatsen”, zegt Cockshott.
De overdracht van de verantwoordelijkheid voor
onderhoud aan een externe partner vereist volgens de
heer Cockshott natuurlijk een goede werkrelatie tussen
de twee bedrijven: “We werken al jaren samen met
Spirax Sarco en vinden hun service en componenten
uitstekend. Het contract loopt al zo’n zes maanden en
verloopt goed. Ik ben tevreden met de service.”

Daniel Thwaites Brewery is een familiebedrijf en maakt deel
uit van Daniel Thwaites plc. De Blackburn fabriek brouwt 35
miljoen liter bier per jaar en verpakt 75 miljoen liter bier en
cider. De belangrijkste merken van het bedrijf zijn Lancaster
Bomber, Flying Shuttle, Wainwrights en Kaltenburg.
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