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LÅNGSIKTIGA STRATEGIER FÖR KOSTNADSEFFEKTIV 
PRODUKTION AV TRYCKLUFT
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2 % 25 % 73 %2.000 Bh/a

7.500 Bh/a 87 %3 % 10 %

4.000 Bh/a 84 %2,5 % 13,5 %

Tryckluft: utan tvekan en viktig, om inte det vikti-
gaste energimediet i industri- och tillverknings-
verksamheter. Knappt någon process klarar 
sig utan det, i jämförelse med elektrisk energi, 
flexibla, lätta och mångsidigt användbara 

energimediet. Ändå vet mycket få tryckluftsan-
vändare att:

 nästan 10 % av den totala industriella energin 
uppskattas komma från tryckluftsproduktion

 upp till 87 % av driftkostnaderna för en 

tryckluftsstation kan gå till nödvändig  
elenergi 

 i genomsnitt 25 % av den energi som an-
vänds för att producera tryckluft är onödig

 läckage upp till 40 % eller mer är vanligt

 investeringar i energieffektivitet  
från tryckluftanläggningar är  
statligt subventionerat

KOSTNADSFAKTOR TRYCKLUFT: ÖKA DIN KONKURRENSKRAFT

Driftkostnader för en tryckluftsstation

Arbetar din tryckluftsanläggning energieffektivt?

Kan du svara ”Ja” på denna fråga utan att tveka? Denna broschyr hjälper dig att se besparingspotentialer och med bara små änd-
ringar uppnå avsevärda besparingseffekter. Kort sagt, du håller just nu en vägledning i dina händer med vilken du omgående och 
långsiktigt kan öka din konkurrenskraft. Inklusive: statligt stöd för ett flertal åtgärder till energibesparing.

Din ALMiG-fördel nr 1

Erfarenhet och know-how från mer än 
90 år: Samlad kompetens som du kan 
förlita dig på vid varje problemställning 
när det gäller tryckluft.

Genomsnittskostnaden för ström: 0,70 kr/kWh | Avskrivningstid: 5 år | Ränta: 8 %

Servicekostnader Avskrivningar Energikostnader

Källa: VDMA,
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Gör tryckluftsproduktionen mer 
kostnadseffektiv: Varvtalsreglering

Låt människa och
maskin kommunicera
med ett intelligenta 
styrsystem

Öka effektiviteten istället 
för slösa energi: 

Värmeåtervinning

Fatta beslut baserade 
på säkra fakta: 

Revision av tryckluft

Reducera interna förluster: 
Effektiva tillbehör

EFFEKTIVITET: OPTIMERA EFTER ETT SYSTEM

Tryckluftsanläggningar är ytterst 
komplexa system: Varje kompo-
nent påverkar helheten. Fel ska 
därför inte bara identifi eras utan 
även ses med avseende på 
deras betydelse för hela anlägg-
ningen. 

Om din analys är tillräckligt 
målinriktad kan du redan med en 
relativt liten investering uppnå 
höga besparingseffekter. 

På de följande sidorna presente-
rar vi i detalj fem viktiga punkter 
för framgångsrik effektivitetsopti-
mering:

Din ALMiG-fördel nr 2
För att leda dina energibesparingsåtgärder 
till säker framgång erbjuder ALMiG även 
kostnadsfria dagseminarier. Genom att 
delta kan du överföra ansvar till dina 
medarbetare och stärka deras motivering. 
Läs mer på: www.almig.se
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Genomsnittliga totalkostnader för en skruvkompressor i en jämförelse

TRYCKLUFTSPRODUKTIONEN: KOSTNADSEFFEKTIV REDAN FRÅN BÖRJAN

Varvtalsreglering med SCD-teknologi

Tid

Tid
Tomgångsperioder Eftergångstid

Traditionell last-/tomgångsreglering

Tid

Tryckluftsbehov

Exakt avpassning av volymflöde
Enligt internationella marknadsanalyser från 
oberoende institut uppgår kompressorbelast-
ningen i genomsnitt till mellan 50–70 %. Kom-
pressorer med last-/tomgångsreglering fungerar 
ändå efter allt-eller-inget-principen: De går med 
fullast eller växlar till oekonomisk tomgång då 
ingen tryckluft produceras. 

Varvtalsreglerade skruvkompressorer däremot 
anpassar sig genom variationer av varvtal och 
tryckluftsmängd alltid till det aktuella tryck-
luftsbehovet. På så sätt uppnås, beroende på 
användningsfall, en energibesparing på mer 
än 25 %. Och detta med bara en något högre 
investering som enligt våra erfarenheter betalar 
sig inom ca 1–1,5 år.  
Du sparar rena pengar år efter år! 

Din ALMiG-fördel nr 3

ALMiG erbjuder varvtalsreglerade, 
energibesparande kompressorer i 
effektområdet 3 – 355 kW i enlighet 
med den senaste tekniken.

Normalfallet:  
Fluktuationer i tryckluftsförbrukningen och tidvis tydligt begränsad  
kapacitet.

 Last-/tomgångsreglering:  
Regleringen är inte behovsbaserad:  
• energiintensiv last-/tomgångsväxling  
• dyra avlastningstider och tryckförluster

 Varvtalsreglering: 
Luftmängden anpassas optimalt till det aktuella tryckluftsbehovet: 
undviker dyra Last-/tomgångscykler och sparar på så sätt pengar. En 
tryckreducering på 1 bar medför en energibesparing på ca 8 % och en 
läckluftsreducering på runt 10 %.

Energikostnader 
Energibesparingspotential
Investeringskostnader
Service, underhåll

Standardskruvkompressor

Energikostnader 
Investeringskostnader
Service, underhåll

Varvtalsreglerade kompressorer

100 %

50 %

0 %

100 %

50 %

0 %

100 %

50 %

0 %

87 %

10 %

3 %

60 %

13 %

24 %

3 %
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Full belastning strömförbrukning motor (A) 

Fördelar som betalar sig

Oavsett hur den beräkningsbara nyttan för ditt 
företag framstår när det gäller energi och miljö 
ger varvtalsreglerade kompressorer dessutom 
flera andra lönsamma fördelar: 

 Avlastning av elnätet, reducering av annars 
nödvändig kompensation av reaktiv ström: 
genom högklassiga drivmotorer med 
optimerad andel aktiv ström 

 Reducering av investerings-/driftkostnader: 
Då reservvolymer inte längre behövs tack 
vare den behovsbaserade tryckluftsproduk-
tionen kan tryckluftsbehållaren dimensione-
ras avsevärt mindre.

 Lägre komponentslitage: I jämförelse med 
standardkompressorer som belastar 
mekaniken och elsystemet kraftigt genom 
last-/tomgångsväxlingar 

 Skonar elnät och komponenter: Strömtop-
par undviks genom en jämnt stigande start 
med ALMiG varvtalsreglering

VARVTALSREGLERADE KOMPRESSORER: LÖNANDE INVESTERING

Fördelarna med varvtalsregle-
radekompressorer varierar 
beroende på kravet för det 
specifika behovet. Därför är 
behövs en individuell analys för 
att avgöra hur snabbt din 
investering kommer att återbeta-
las.

Hur stor skulle din personliga 
besparing bli? Som en första 
orientering erbjuder vi dig 
nedanstående exempel.

Exempel:

Besparingspotential för varvtalsreglerade skruvkompressorer 

Har vi väckt ditt intresse?

Skruvkompressor med 

en installerad motoreffekt på 75 kW 

en lastandel på 70 % 

4.000 drifttimmar/år 

10 bar arbetstryck 

Energikostnad på 0,70 kr/kWh 

Besparingspotential = 77 000,– kr

Mjukstart

ALMiG 
varvtalsreg-
leringY/d-startDirektstart

Starttid (s)

7

3

1

6

2

0

5

4

Din ALMiG-fördel nr 4

För exakt beräkning av dina individuella, 
kostnadseffektiva fördelar står våra 
kompetenta konsulenter på ALMiG 
givetvis till förfogande.
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KOMPRESSORDRIFT: VÄLJA SYSTEM

En intelligent styrning som sköter kommuni-
kationen mellan människa och kompressor 
medverkar till en effektiv kompressordrift där 

alla övervakningsfunktioner och dokumentatio-
ner kan utnyttjas. Dessa faktorer är väsentliga 
för att sänka kostnaderna och förbättra insynen 

och tillförlitlighet, både för individuella kompres-
sorer och för hela nätverket av kompressorer 
och dess tillbehör.

Vår lösning

Optimering 
av tryckbandet

Ca 7 % besparing
vid 1 bars tryckreducering

Reducering 
av läckage

Ca 10 % mindre läckage
vid 1 bars tryckreducering

Förbrukningsbaserad 
reglering

Målsättning: Reducera tryckband,
undvik tomgångsdrift

Prioritetstilldelning Rätt kompressor
för rätt tillfälle

 Permanent kontroll, 
 optimal insyn   

Meddelanden & Statistik – 
även online 

Återkoppling från 
förbrukningspunkterna

Optimerad driftsäkerhet
och energianvändning

Jämn 
belastning

Skonar komponenter, 
lägre underhållskostnad

Styrsystem: AIR CONTROL: 
tänker, övervakar & dokumenterar

Olika styrsystem med grundfunktion upp till 
multifunktionell systemstyrning

Dina möjligheter:

 Indikering av alla viktiga driftvärde

 Timer-programmering

 Backup på datamedier

 Grafi sk framställning, ex. volymström, un-
derhållsintervaller, last-/tomgångsperioder, 
förbrukningsprofi l

 Pekskärmar i färg

 Växling av grundbelastning

 Tvärsystemstyrning upp till 10 
kompressorer

 Online-länkning via en webbserver

 Energibesparande: Kompressorerna 
kör i ett snävt tryckband och mycket 
annat
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KOMPRESSORDRIFT: VÄRLDSTÄCKANDE DATAÅTKOMST

En överblick över väsentliga fördelar:

 Världstäckande datakommunikation 
smidigt via internet

 Hög driftsäkerhet: genom aktiva medde-
landen i realtid vid störningar och varningar

Fatta de rätta besluten vid alla tidpunkter: Detta 
fungerar mycket smidigt eftersom ett stort antal 
fakta från din tryckluftsstation är tillgängliga för 
dig, oberoende av var du befi nner dig. Eftersom 
ditt styrsystem är länkat till intra- eller internet är 
detta oväsentligt.

 Fullständiga fakta om tryckluftsstationer: 
tack vare ständigt tillgänglig kontroll/
visualisering

 Flexibel åtkomst av data och statistik: 
genom möjlighet att ansluta ett fl ertal 
sensorer över hela tryckluftssystemet 
samt fritt defi nierbara statistikverktyg

Din ALMiG-fördel nr 5

Urval av styrsystem för varje krav, kan 
kombineras med en intra- eller inter-
netlänkning för världstäckande fl exibel 
dataförfogande – för alla kompresso-
rer och tillbehörskomponenter.

Internet/intranet 
kund

Webbserver

Signal från efterbehandlingsutrustning

Signal från extern kompressor

AirControl B

AirControl P

AirControl HE

Hämta fram data när som helst
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Effektupptagning 100 %

Användbar värme 94 %

Värmestrålning 
från elmotor 9 %

Värme 
avledd från 
efterkylare 13 %

Värme avledd 
från oljekylare 72 %

2 % strålningsförlus-
ter

4 % kvarvarande 
värme i tryckluften

* Värmemängder som 
uppstår med oljeinsprutade 
skruvkompressorer

VÄRMEÅTERVINNING: ENKELT SÄTT ATT SPARA ENERGI

Den energi som tas i anspråk för luftkomprime-
ring omvandlas nästan helt och hållet till värme. 
En hög energibesparingspotential – när allt 
kommer omkring förbrukar ex. en tryckluftssta-
tion med ett effektbehov på 75 kW per 4.000 
drifttimmar ca 300.000 kWh ström årligen.

Använd denna energi – i form av:

 varmluft som bidrag till rumsuppvärm-
ningen 

 varmvatten som exempelvis utnyttjas till 
centralvärme eller bruksvatten

Värmeåtervinning – värmeenergi till 
nolltaxa
Energi samt fossila bränslen som eldningsolja 
och gas kostar mer och mer och avgör därmed 
i allt högre grad energibalansen och konkur-
renskraften hos företag. 

Värmeåtervinning erbjuder perspektivet att öka 
energieffektiviteten och därmed bidra till 
företagets vinst.

Den investering som behövs är därmed ganska 
liten: I snitt betalar sig dina kostnader inom 
några få månader. För dig är det alltså en 
alltigenom lönande möjlighet att återhämta en 
del av dina driftkostnader!

Kompressorer ger genom spillvärme vid tryckluftsproduktionen en hög 
energibesparingspotential

Värmeåtervinning*

Varmluft för rumsuppvärmning

Varmvatten för uppvärmningsändamål

Värme för bruksprocessvatten
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VÄRMEÅTERVINNING: FASTSTÄLLA INDIVIDUELLA FÖRDELAR 

Vad ger värmeåtervinningen just för ditt före-
tag? Skaffa dig en klarhet över investeringens 
storlek med hjälp av skräddarsydda kalkyler 
och amorteringstider. 

På så sätt förfogar du över ett solitt grundläge 
för dina beslut och får veta i detalj varför du bör 
ta tillfället i akt.

Integrerad värmeåtervinning

Värmeåtervinning för redan installerade 
(gamla) kompressorer

Spillvärme, alternativ med ALMiG: 
Via en i kompressorn integrerad värmeväx-
lare eller en extern värmeåtervinningsmo-
dul. Värme tas från kompressorns kyl-
vätska, den upphettas med vatten och 
ställs till förfogande för processer och 
uppvärmningssystemet. 

Din ALMiG-fördel nr 6
Spara pengar och skona miljön på ett enkelt sätt: 
Varje liter eldningsolja du sparar in minskar dina 
koldioxidutsläpp med ca 2,8 kg. Värmeåtervinnings-
system betalar sig, beroende på belastning och 
energikostnadernas storlek, i snitt redan efter ett 
halvt till ett år.

Energibesparingspotentialerna 
för kompressorer i en överblick 
som exempel – beroende 
på respektive installerade 
märkeffekt.

*  Vid 2.000 timmar värmeåtervinning/år 
** Vid ett eldningsoljepris på 9,44 kr/liter

Hur stora är dina besparingspotentialer?*

Kompressor 
märkeffekt

Effektiv värme 
via 

återvinningssystem

Årlig besparing 
eldningsolja*

Årlig besparing 
eldningsolja**

[kW] ca. [kW] [l/a] [Kr/a]
37 27 6720 63.400
45 32 8170 77.125
55 40 9990 94.300
75 54 13620 128.570
90 65 16350 154.350

110 80 19980 188.611
132 95 23980 226.371
160 115 29060 274.320
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ENERGIBALANSERING: VI REDER UT CENTRALA FRÅGOR 

Energiförsörjning till tryckluftsanläggningar är 
förknippad med höga kostnader: Den kan 
uppgå upp till 90 % av de totala kostnaderna. 
Kostnader som inte behöver uppstå. I många 
tryckluftsstationer förbrukas över 40 % mer 
energi än som egentligen är nödvändigt.

Orsakerna varierar från föråldrade och inef-
fektiva kompressorer, överdrivet högt inställt 
arbetstryck, hög nivå av läckluft, otillräckligt 
underhåll och felaktig anpassning till behovet.

Inhämta exakt information

För företaget är det väsentligt oundgängligt att 
veta vilka tryckluftsmängder som behövs vid 
vilka tidpunkter och hur mycket energi som 
används för att producera tryckluften. Om du 
saknar dessa data bör du absolut utföra en 
mätning av din anläggning. 

Andra ”mäter” – ALMiG ”balanserar”

Varje tryckluftsstation har energibesparingspo-
tentialer. Och ALMiG vet den bästa vägen dit. 
Med ALMiG energibalanseringssystem EBS 
och trepunktsplanen med mätning, analys och 
simulering inventeras den aktuella tryckluftssitu-
ationen snabbt.

Du får detaljerad information ex. om:

 den aktuella energiförbrukningen//kompres-
sorernas energieffektivitet

 den producerade tryckluftsmängden som 
dags-/veckoprofi l

 arbetstryck/tryckluftsförluster/dyra läckage

        

Därutöver lägger vi fram förslag om 
energioptimering inkl. en presentation 
av de aktuella och möjliga energikost-
nader i framtiden.

Bas: Strömkostnader: 0,70 kr/kWh
Avskrivningstid: 5 år 
Ränta: 8 %

Investering
Underhållskostnader

Energikostnader
Besparingspotential

Källa: VDMA, 2002

40 %
besparing

40 %
besparing

40 %
besparing

Oundgängligt: detaljerad analys av din tryckluftsanläggningEnergikostnader

84 %

0  2.000 Bh/a  4.000 Bh/a  7.500 Bh/a

100 %

50 %

0 %

13,5 %
2,5 %

10 %
3 %2 %

25 %

73 % 87 %
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ENERGIBALANSERING: UPPTÄCKA KOSTNADSFÄLLOR

Baserat på detta kan du säkert besvara följande 
frågor:

 Arbetar min anläggning effektivt eller slösar 
vi energi?

Fördelar med ALMiG Trycklufts-
kontroll-Energianalys

 Dokumentation över ”energitjuvar”, exakt 
analys av hela tryckluftssystemet

 individuell rådgivning om optimering av din 
tryckluftsstation på tillförlitlig faktabasis

 Simulationer av möjliga energioptimerade 
anläggningar- eller hela tryckluftskoncept

Din ALMiG-fördel nr 7
Boka en tid för tryckluftsmätning med 
energibesparingsanalys. Våra moderna  
energibesparande kompressorer fi nansie-
rar ofta sig själv då energibesparingspoten-
tialen ofta är högre än vad leasingavgift 
blir. 

 Lönar sig en investering i modernare 
teknik?

 Vad skulle kunna sparas in genom en 
sådan investering?

 Hur snabbt skulle investeringen betala sig?

Steg 1. 
MÄTNING

Steg 2. 
ANALYS

Steg 3. 
SIMULERING

Faktiskt upptag
Registrering av 
reell situation

Genomgång av diverse 
scenarier

Besparingspotential 
Energikostnader

Faktiska 
energikostnader

Visning av framtida 
energikostnader

Grund för investering

EBS system för energibalansering Luftfl öde – Veckoprofi l

Må. Ti. Ons. To. Fr. Lö. Sö.

Drifttillstånd/Tryck – Dagsprofi l

Kompressor 2

Kompressor 1

Kompressor 3

5 15 h0 10 20

V (m3/min • acfm) p (bar • psig)

5 15 h0 10 20
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Billigare anskaffningar har sitt pris: Riskerna vid 
användning av okända produkter är avsevärda. 
Till dem räknas framför allt: 

 hög risk för driftavbrott – leder till ökade 
kostnader för kontroller

 reducerad verkan – påverkar slutproduk-
tens kvalitet negativt

 ökade interna tryckförluster – orsakar utöka-
de energikostnader 

Facit: Mot ett fördelaktigt inköpspris står tydligt 
högre följdkostnader. För dig som användare 
betyder detta: Du betalar mer för mindre kvalitet. 

Använd uteslutande originalreserv-
delar

Att investera i originaldelar betalar sig på kort 
tid. Fördelarna är många bl.a:

 Lång livslängd: tack vare komponenternas 
kvalitet

 Reducering av utgifter, ökad vinst: genom 
låga kostnader per livscykel

 Reducering av energiförbrukning och koldi-
oxidutsläpp: genom små interna tryckförlus-
ter 

 Anläggningens garanti gäller endast vid 
användning av originalprodukter

ORGINAL RESERVDELAR: KVALITET BETALAR SIG

Din ALMiG-fördel nr 8

Med sitt omfattande sortiment av ori-
ginalreservdelar, förser ALMiG er med 
en effektivitet och tillförlitlighet i hela 
tryckluftsanläggning.
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ALMiG med partners erbjuder dig förutom op-
timal service med know-how och den senaste 
tekniken även enkel tillgång till uppdateringar 
och modifi eringar.

Denna professionella service leder till ytterligare 
fördelar för slutanvändaren:

 Servicesatser på lager: du garanteras snab-
bast möjliga leverans

SERVICE: DET HÄNGER PÅ KOMPETENSEN

Din ALMiG-fördel nr 9

Ingen kan ALMiGs produkter bättre än ALMiG och 
deras partners: Våra professionella serviceåtgärder, 
baserade på serviceavtal, minskar märkbart risken för 
avbrott i produktionen.

 Utbyteskompressorer för nödsituationer 
fi nns: Din tryckluftsförsörjning är säkrad

 Garantitider: Du har möjlighet att förlänga 
dessa upp till 5 år

 Telemonitoring som service: ALMiG 
kontrollerar kontinuerligt statusen för din 
tryckluftsstation och kan reagera omedel-
bart. Därmed skapar du mer kapacitet

preventiva energi- och kostnadsbesparande 
åtgärder

Störningsavhjälpning 
inklusive

Två års garanti på 
anläggningen

preventiva energi- och kostnadsbesparande 
åtgärder

Störningsavhjälpning 
inklusive

Två års garanti på 
anläggningen

preventiva energi- och kostnadsbesparande 
åtgärder

Störningsavhjälpning 
inklusive

Två års garanti på 
anläggningen

preventiva energi- och kostnadsbesparande 
åtgärder

Störningsavhjälpning 
inklusive

Två års garanti på 
anläggningen

preventiva energi- och kostnadsbesparande 
åtgärder

Störningsavhjälpning 
inklusive

Två års garanti på 
anläggningen

preventiva energi- och kostnadsbesparande 
åtgärder

Störningsavhjälpning 
inklusive

Två års garanti på 
anläggningen

Skräddarsydda serviceavtal
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Varvtalsreglerad energibesparande lufttork Kondensatbehandling

EFTERBEHANDLINGSUTRUSTNING: EXAKT ENLIGT KRAVEN

I princip gäller följande: För att kunna använda 
tryckluft optimalt måste den vara torr, ren och i 
vissa branscher även oljefri. För varje använd-
ning krävs det dock en speciell efterbehandling, 
individuellt skräddarsydd efter aktuella krav.

En översikt om detta ger kvalitetsstandarden 
DIN ISO 8573-1 som delar in tryckluften i 
renhetsklasser och koordinerar användning 
därefter.

En individuell, kompetent rådgivning, för att 
förverkliga en effektiv, energimässigt optimerad 
efterbehandling är att rekommendera.

Om detta inte sker kan följden bli antingen 
onödiga energi- och driftkostnader, kvalitetför-
sämring eller produktionsavbrott. 

Nödvändigt i varje fall 

 Användningseffektivt torksystem, ex. varv-
talsreglerat

 Förebyggande av dyra tryckförluster genom 
regelbunden service av fi ltren

 Fastställande av nödvändig tryckluftskvalitet

 Aldrig användning av undermåliga kompo-
nenter

Professionellt anpassning av 
efterbehandlingsutrustningen

 förhindrar korrosion, slitage och störningar 
i ledningsnätet

 optimerar kostnadseffektiviteten hos tryck-
luftssystemet

 förlänger livslängden för tryckluftsförbrukare

 sänker mätbart produktionskostnaderna

 ökar produktkvaliteten

 ökar produktiviteten 

Princip:
Efterbehandlingsutrustning-
en måste vara individuellt 
anpassad till det specifi ka 
behovet och vara så decen-
traliserad som möjligt.

Tryckfall i bar
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Driftparametrar:
6.000 drifttimmar/år
0,70 kr/kWh
1 bar = 10 % energi
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 optimera ditt tryckluftssystem, stärk din konkurrenskraft

 minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppet märkbart, dessa åtgärder får ofta statligt 
ekonomiskt stöd

 fatta endast investeringsbeslut baserade på alla väsentliga fakta 

 betrakta ditt system i detta sammanhang som en helhet

 förse dig med tydliga ansvarsområden och hög motivation för ett framgångsrikt genomförande 

Din säkra väg till framgång: våra rekommendationer



INTELLIGENTE DRUCKLUFT
MADE IN GERMANY

Skruvkompressorer
3 – 500 kW

• Med konstant varvtal

• Med energibesparande 
varvtalsreglering

• Oljefri, med vatteninsprutning

• Oljefri, tvåsteg torr

Tillgängliga driftsätt:

• Kilrem

• Växel

• Direkt

Kolvkompressorer
1,5 – 55 kW

• Oljesmord

• Oljefri

• Normal- medel- högtryck

• Booster 

• Mobil/stationär

Tillgängliga driftsätt:

• Kilrem

• Direkt

Blower
1,5 – 55 kW

• Med konstant varvtal

• Med energibesparande
varvtalsreglering 

Tillgängliga driftsätt:

• Kilrem

• Direkt

Turbokompressorer
200 – 2000 kW

• Oljefri

• Radiell, trestegs komprimering

• Med/utan ljuddämpande huv 

Tillgängliga driftsätt:

• Växel

Styra, reglera, övervaka

• Styrningar för växling av 
grundlast

• Förbrukningsberoende 
kombinationsstyrningar

• Visualisering 
(vi visar din tryckluftscentral 
på din pc)

• Telemonitoring
(hotline för din 
tryckluftscentral)

Komplett sortiment av 
Efterbehandlingsutrustning

• Kyltork

• Varmregenererande

• HOC (heat of compression)

• Aktiv kol absorbenter

• Filter, alla fi ltreringsgrader

• Kondensathantering

• Värmeåtervinningssystem

• Rörledningar

Alla komponenter är optimalt 
anpassade till kompressorerna

Våra kvalitetskrav för din driftsäkerhet

Din ansvarige fackrådgivare ALMiG Sverige AB
Teknikvägen 3
SE-245 34 Staffanstorp
Tel försäljning: +46-40-59 20 90
e-mail: info@almig.se
www.almig.se

Inriktade på 
kundens behov

Med våra innovativa systemkoncept kan vi erbjuda 
kundspecifi ka lösningar för så gott som alla tillämp-
ningsområden. 
Vår ambition ligger inte i att sälja kompressorer. 

Vi ser oss som en kompetent systemleverantör som alltid 
kan erbjuda en lösning, alltifrån tryckluftproduktion till den 
sista tryckluftsförbrukaren. Detta gäller inte bara under 
projektering och installation av din nya kompressor eller 

kompressorstation, utan det sträcker sig självfallet vidare 
till alla aspekter av service, underhåll och visualisering. 
Sätt oss på prov!

ISO 9001 ISO 14001 IRIS

www.almig.dewww.almig.se

Inriktade på 
kundens behov
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