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Met Hyperion 3D automatisch  
energie besparen 

Pneu Egger AG is de toonaangevende specialist voor autobanden in 
Zwitserland. Naast alle soorten banden biedt het bedrijf ook toebehoren 
en een complete autoservice – en dat in meer dan 40 filialen. Een van 
deze werkplaatsen is Pneu Egger Hinwil in het kanton Zürich. Daar rijden 
per dag tot honderd voertuigen door de ingangsdeur, van motorfietsen  
en personenauto’s, vrachtwagens en bussen tot en met mobiele bouw-
machines. Daarvoor is een hoge deur nodig, en deze werd vroeger  
telkens met de afstandsbediening volledig geopend. Dat was omslachtig 
en er ging veel energie bij verloren. Pneu Egger Hinwil was daarom  
op zoek naar een systeem om de deurinstallatie te automatiseren en de 
openingshoogte aan elk specifiek voertuig aan te passen. Met Hyperion 3D 
kon BBC Bircher een oplossing op maat aanbieden.
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De oplossing
Al bij het eerste gesprek met filiaalleider Marc 
Kristoffy van Pneu Egger Hinwil was het voor  
de adviseur van BBC Bircher duidelijk dat de 
innovatieve energiebesparingsoplossing 
Hyperion 3D perfect voldoet aan alle wensen 
van de klant. Het sensorsysteem garandeert een 
aan het object aangepaste openingshoogte  
voor alle voorbijrijdende voertuigen. Energie- 
verlies door in- en uitstromende lucht wordt 
daardoor tot het minimum beperkt. De verwachte 
jaarlijkse energiebesparing met de energie- 
calculator van BBC Bircher bedraagt ongeveer 
5000 kWh. Dat komt overeen met het jaarlijkse 
energieverbruik van een eengezinswoning.

Via de Bircher SmartConnect app kon het 
systeem eenvoudig worden geconfigureerd en 
snel in bedrijf worden genomen. Met de app  
kan Pneu Egger Hinwil bovendien zelf gedetail-
leerde instellingen uitvoeren en statistische 
gegevens over de deur bekijken.

De beginsituatie
Pneu Egger Hinwil had pas kort geleden geïn-
vesteerd in een nieuwe, aan hun behoeften 
aangepaste sectionele deur. De bediening van 
deze deur bleek in de praktijk echter zeer 
inefficiënt. Op kantoor was een persoon perma-
nent bezig met het openen van de deur met  
de afstandsbediening, zodat de servicemede-
werkers de werkplaats konden binnenrijden. 
 Een ringleiding in de vloer leek eerst de meest 
voor de hand liggende optie voor de automati- 
sering. Maar er was nog een andere belangrijke 
vereiste. De 4,5 m hoge deur ging steeds 
helemaal open – niet alleen voor vrachtwagens, 
maar ook voor 1,30 m hoge sportwagens. Met 
name in het piekseizoen voor het wisselen van 
banden, in het voorjaar en de herfst, ging daarbij 
zeer veel energie verloren. Bovendien werd  
het onaangenaam koud in de werkplaats. 
Daarom was het belangrijk om de deur op de 
juiste voertuighoogte te kunnen openen.

De uitdagingen van het project
•  Comfortabele deurautomatisering zonder  

meer inspanning voor het personeel
•  Realiseren van het energiebesparings- 

potentieel dankzij adaptieve deuropening
•  Betrouwbare uitsluiting van personen
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Voordelen voor de klant
•  Automatisch openen op basis van behoefte 

door een 3D-analyse van de omgeving  
rondom de deur

•  Aanzienlijk hogere productiviteit van de 
deurinstallatie

•  Aanzienlijk minder lange opening van de deur
•  Minder slijtage aan de componenten van  

de deur dankzij kortere trajectafstanden
•  Jaarlijkse energiebesparing van ca. 5000 kWh
•  Dankzij de betrouwbare herkenning van 

personen gaat de deur alleen open voor 
voertuigen

•  Comfortabele app voor gedetailleerde  
instellingen en statistische deurgegevens

Herkenning van personen en voertuigen en opening van deuren  
op basis van de voertuighoogte

“ Bij het begin van de winter is het bij ons erg 
druk. Dan wordt de deur ca. 50 keer per dag 
geopend. Met het sensorsysteem kunnen wij 
vermijden dat de deur volledig wordt geopend  
en er daarbij tocht ontstaat. Onze medewerkers 
stellen elke graad Celsius die we in de werk-
plaats kunnen houden erg op prijs. ”

Marc Kristoffy, filiaalleider bij Pneu Egger 
Hinwil


