itsme helpt
glasproducent O-I
duurzame doelstellingen waar te maken

Uitgangspositie

Doelen

• Productie van glas is een
energie-intensief proces
• Drie Nederlandse O-I vestigingen
produceren glasverpakkingen
• O-I wil energieverbruik wereldwijd
halveren in 2017 (basisjaar 2007)

Multinational O-I is ’s werelds grootste fabrikant van glasverpakkingen. O-I heeft een ambitieuze duurzaamheidsdoelstelling: het
energieverbruik wereldwijk halveren. Voor het produceren van glas
is veel energie nodig: onder andere om de ovens continu op hoge
temperatuur te houden, het gebruik van perslucht en koeling. O-I
stelde in Nederland een energiemanager aan. Zijn rol: communicatie
met de Europese moederorganisatie als het gaat om energieefficiency, het verhogen van het energiebewustzijn binnen de
vestiging en projecten opzetten en uitvoeren om energie te
besparen.

Uitkomst

Acties

• itsme is meedenkend en adviserend
partner
• Traject Value creation: wereldwijde
duurzaamheidsdoelstellingen O-I
worden vertaald naar besparende
oplossingen in Nederlandse
vestigingen
• Verschillende energiebesparende
producten en projecten

De O-I energiemanager werkte samen met itsme om de duurzame doelstellingen te verwezenlijken. itsme verdiept zich in het
productieproces van O-I en biedt totaaloplossingen die op alle
Nederlandse O-I vestigingen toegepast kunnen worden. Met het
traject Value creation slaat itsme een brug tussen strategische plannen en operationele uitvoering op de werkvloer. itsme voerde onder
andere een light-check uit: een uitgebreid onderzoek op het gebied
van toepassingen van licht, veiligheid en normering.
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itsme is een zelfstandige elektrotechnische en mechanische
distributeur en leider in de toelevering van componenten
en bijbehorende diensten aan industrieel eindgebruikers,
(toeleveranciers van) machinebouwers en technische installateurs.
itsme voegt waarde toe aan de keten door slimme en efficiënte
oplossingen te bieden.
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Technology levert alle ingrediënten voor een succesvolle lichtoplossing.
Consultants van
itsme IndustrialeenAutomation
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gedegen advies
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lichtberekening
samen met de teinput
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voor een op maat gesneden lichtplan.

