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WIJ HEBBEN VOOR bijna ELKE TAAK HET JUISTE PRODUCT!
ALMiG Kompressoren GmbH
Een naam die borg staat voor toptechnologie in
de persluchtbranche. De firma ALMiG stamt uit
een traditionele onderneming, waarvan de producten in de persluchtbranche altijd al stonden
voor kwaliteit, innovatie en klantbewust zijn.

Als een van de toonaangevende aanbieders in
de perluchtbranche zijn permanent onderzoek
en ontwikkeling vanzelfsprekend voor ons en de
basis voor alle door ons gefabriceerde installaties.

Zelfs de strengste afnamevoorwaarden zoals:

ALMiG is een zeer flexibele onderneming, die
snel reageert op de individuele wensen van de
klant en de klant als competente partner met
raad en daad terzijde staat.

Ze voldoen aan de afnameprotocollen overeenkomstig:

• LLOYD´s REGISTER OF SHIPPING

• ISO 1217-3 Annex C-1996
• ASME

• DET NORSKE VERITAS

De firma ALMiG is gecertificeerd
volgens:
• IRIS 02

• GERMANISCHER LLOYD

• ISO 9001: 2008

• BUREAU VERITAS

• ISO 14001: 2004
Ons motto:

• ABS
e.a. zijn voor ons vanzelfsprekend.

Wie ophoudt beter te worden, houdt
op goed te zijn!

• OSHA
en komen overeen met de CE-richtlijnen.

ALMiG biedt:
Zuiger
compressoren

Schroef
compressoren

Speciale
installaties

Besturingen

Persluchtconditionering

Prestaties
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ALMiG Kompressoren GmbH

De hoofdvestiging van ALMiG
inclusief productiegedeelte in
Köngen bij Stuttgart

4

GROOT IN KLEINE VERMOGENS

De inzetbaarheid van moderne zuigercompressoren is veelzijdig en gaat van het ambachtelijke tot de industrie.
De ALMiG zuigercompressoren worden speciaal
ontwikkeld om aan alle behoeften, die dagelijks
kunnen optreden, ruimschoots te voldoen.
Ze bieden een flexibele en betrouwbare persluchtvoorziening en werken bijzonder economisch.
Onze installaties worden gebruikt in het lage-,
het gemiddelde- of het hogedruk gebied
(tot 400 bar). Ook olievrije installaties zijn beschikbaar.

Het ALMiG bouwdoossysteem omvat:
• Compressor-aggregaat voor inbouwdoeleinden. Daar, waar beschikbare ruimte
een belangrijk criterium is
• Aggregaten op een basisframe voor vrije
opstelling
• Persluchtinstallaties met diverse liggende
of staande ketels (ook met aangebouwde
koeldroger) met of zonder geluidsdemping

Voor welke variant u ook kiest, ALMiG levert u
zuigercompressoren, die speciaal zijn ontworpen
voor de beoogde toepassing.
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KOLBENKOMPRESSOREN

Industrie
ASerie
1,5 – 3,8 kW
10 – 15 bar

HL / HLD
2,2 – 55 kW
10 – 40 bar

AO Serie
1,5 – 3,8 kW
7 – 10 bar

ATower
1,5 – 11,4 kW
7 – 15 bar

Industrie
Nachverdichter

Industrie
Hogedruk

BOOSTER
2,2 – 18,5 kW
voor voordrukken tot 10 bar en
einddrukken tot 40 bar

HP
11 – 15 kW
150  400 bar
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VAN KLEIN TOT GROOT – PURE TOPTECHNOLOGIE

Schroefcompressoren: de juiste aandrijving
voor elke toepassing

Het aandrijfsysteem kan daarbij vrij worden
gekozen. Beschikbaar zijn:

De voordelen voor de gebruiker liggen voor de
hand:

Een groot deel van de compressoren
is bovendien beschikbaar als: 

Op het gebied van schroefcompressoren is
ALMiG de fabrikant met het omvangrijkste
productpalet.

•	V-snaar aandrijving

•	ALMiG geeft de persluchtgebruiker
individueel en systeemneutraal advies

• compressor met aangebouwde/
geïntegreerde koeldroger,

•	ALMiG biedt moderne energiebesparende
compressoren aan met toerentalregeling, en

• met of zonder ketel, en

Welk aandrijfsysteem u ook wilt, ALMiG heeft
steeds een alternatief.
Dankzij het slimme bouwdoossysteem zijn
ca. 80-90 % van alle compressorcomponenten
in een bepaalde kW-klasse hetzelfde.

•	Directe aandrijving
•	Tandwielkast aandrijving
• Directe aandrijving met toerentalregeling
Zo biedt ALMiG voor elke toepassing van een
kleine tot een grote persluchtbehoefte steeds
het juiste aandrijfconcept.

• ALMiG olievrije compressoren met
waterinjectie
ALMiG biedt steeds een passend alternatief.

• met of zonder persluchtconditionering
met hoogrendement filters
tot en met olievrije perslucht
Voor welk systeem u ook kiest, ALMiG
biedt de allerhoogste betrouwbaarheid
en bedrijfszekerheid bij continu bedrijf
en minimaliseert daarbij zelfs nog uw
bedrijfskosten.

7

SCHROEfCOMPRESSOREN

Vsnaren

Tandwielen

Direct

Direct &
toerentalgeregeld

COMBI
3 – 22 kW
5 – 13 bar

GEAR
30 – 500 kW
5 – 13 bar

DIRECT
15 – 315 kW
5 – 13 bar

FLEX
3 – 30 kW
5 – 13 bar

Tandwielen
SIMPLEXX
110 – 450 kW
4 – 10,5 bar

Direct &
toerentalgeregeld
LENTO
15 – 110 kW
5 – 13 bar

met waterinjectie
BELT
4 – 250 kW
5 – 13 bar

VARIABLE
16 – 355 kW
5 – 13 bar

DUPLEXX
75 – 160 kW
4 – 10,5 bar
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VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN STEEDS HET JUISTE CONCEPT
„Grootst mogelijk voordeel voor onze klanten.“
De vele speciale toepassingen op het gebied van
de persluchttechniek maken een aan de beoogde
vraag aangepast product noodzakelijk.
DYNAMIC:

BBD/BSC:

TRACKAIR:

Het bijzondere toepassingsgebied van de
DYNAMIC-reeks bevindt zich in hoofdzaak in
het middelste tot het grootindustriegebied van
de petrochemie, raffinaderijen, de staal- en de
automobielindustrie
– kortom overal daar, waar een gelijkmatige
en betrouwbare persluchtaanvoer met 100 %
olievrije perslucht nodig is
– en dit bijzonder economisch.

ALMiG zorgt bij de volledige reeks voor onderhoudsarme ventilatortrappen met drievleugelige rotoren voor een extreem rustige loop en
maximale pulsatiedemping bij het transport van
lucht en inerte gassen.

De gebruiksklare systeemoplossing voor rails,
straten en overal daar, waar speciale eisen worden gesteld aan de beschikbare ruimte.

• met of zonder bekleding
• met of zonder toerentalregeling
• speciale toepassingen, bijv. bij de exacte
zuurstoftoevoer aan vloeistoffen

TRACKAIR-oplossingen zijn individueel geconfigureerd – ingebouwd in een frameconstructie of
vrijstaand, volledig met of zonder persluchtconditionering zoals filter en droogsystemen.
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SPECIALE INSTALLATIES

TURBO

BLOWER

TRACKAIR

DYNAMIC
200 – 2000 kW
tot 10 bar

BBD/BSC
1,5 – 55 kW
300 – 1000 mbar

TRACKAIR
4 – 40 kW
5 – 13 bar
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DEZE KUNNEN MET ANDEREN COMMUNICEREN!

Met de ALMiG besturingsfamilie AIR CONTROL
bent u in staat uw gehele persluchtvoorziening
optimaal te regelen, te beheren en te bewaken.
Het gebruik van de modernste microprocessor- en communicatietechniek garandeert
u optimaal bedieningsgemak, eenvoudige
instelmogelijkheden en een vlotte koppeling
van alle compressormodellen en het complete
assortiment toebehoren. De besturingsdisplays
zijn verlicht, in kleur en deels voorzien van
touchscreen-functionaliteiten. De koppeling met
de groep geschiedt eenvoudig via de standaard
RS 485-databus.

Via de optionele koppeling met een webserver
kunt u wereldwijd uw compressorstation bewaken of grafieken en statistieken laten weergeven. Meldingen kunnen actief, bijv. per SMS of
e-mail, worden verzonden. Dat betekent dat uw
compressorstation via de besturingen met u of
uw servicepartner kan communiceren.

Door deze perfect afgestemde ALMiG
besturingsfamilie realiseert u met zeer geringe
moeite:

Bovendien is het ook mogelijk de gehele parameterinstelling van de installatie op te slaan
op informatiedragers, zodat alle instellingen
gemakkelijk weer kunnen worden opgevraagd.
Een datalogging-functie registreert permanent
de status van compressor en persluchtstation.
Het opslaan van de gegevens zorgt voor de
hoogste gebruiksveiligheid.*

• op elk moment transparantie van compressors en toebehoren

• een groot besparingspotentieel door reductie
van leegloopaandelen en drukverlaging
• pure gebruiksveiligheid; niets ontgaat u

• reductie van onderhouds- en stilstandstijden

* voor AIR CONTROL P en AIR CONTROL HE
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INTELLIGENTE LÖSUNGEN fÜR STEUERUNGEN
STURINGEN

Compressorbesturingen

Uitgebreidere besturing

Monitoring

Air Control HE
Air Control B

Air Control P
Verbruiksafhankelijke
samengestelde sturing tot 10 compressoren
(afhankelijk van de fabrikant) en
alle persluchtaccessoires

Air Control HE

Koppeling met een webserver:
Informatie over het persluchtstation kan
in de vorm van graﬁeken en statistieken over
de hele wereld worden opgevraagd.
Het actief verzenden van statusmeldingen
maakt mondiale datacommunicatie mogelijk.
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VOOR ELKE VERBRUIKER DE JUISTE PERSLUCHTKWALITEIT

Geen enkel industrieel of ambachtelijk bedrijf
kan zonder perslucht. Het wordt technisch zo
uiteenlopend gebruikt, dat elke opsomming van
toepassingen onvolledig zou blijven.
Om een optimaal gebruik van de perslucht te
garanderen, moet deze droog, schoon en vaak
olievrij zijn.

Persluchtconditionering is dus dringend
noodzakelijk. Als ze achterwege blijft, of niet
individueel op het eisenprofiel is aangepast,
dan heeft dit een negatieve invloed op het
volledige persluchtsysteem.
Het kan leiden tot onnodig uitvallen van de
productie en tot verkorting van de levensduur
van de perslucht apparatuur.

Redenen genoeg, om individueel op de juiste
persluchtkwaliteit te letten.
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PERSLUCHTBEREIDING

Drogen

Filteren

Condensaatbeheer

Koeldroger

Adsorptiedroger

Hoogrendement ﬁlter

Koolstofadsorber

Condensaatbeheersing

ADD

ALMCCD/CD

Cycloonscheider AS

ALMAC

Condensaatafleider
ALMD

voor wandmontage of als ‚aan
bouwdroger in de set‘
(compressor plus koeldroger)

ALMWD

ALM /ALME
als stand aloneeenheid

Olie/water scheidingssystemen
ALMWS

Hoogrendement ﬁlter
ALMHOC

20 – 5100 m3/h DDP: tot +3°C

koud en warmregenererend
9 – 9400 m3/h DDP: tot 70°C

verschillende
persluchtkwaliteitsklassen
30 – 13500 m3/h

70 – 9300 m3/h
Restoliegehalte
< 0,003 mg/m3

voor milieuvriendelijk
afvoeren van
condensaten
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STEEDS GERICHT OP DE behoeften VAN DE KLANT

Aanbieden van energiebesparings- en
persluchtseminars:
Onze experts zijn perslucht-ingenieurs met een
jarenlange ervaring. Ze hebben veel praktijkervaring, en ondersteunen u bij uw dagelijks werk
en bij het ontdekken van ‚sluimerend‘ energiebesparingspotentieel.

Verbruiksmeting:

Planning/installatie:

Onderhoudsovereenkomsten:

Weten is beter dan schatten! Met de aangeboden verbruiksmetingen (over een periode van
minstens 7 dagen) kunt u een enorm besparingspotentieel ontdekken. Want alleen op basis
van feiten kan gefundeerd worden beslist.

Van de advies-/planningfase tot de installatie
staan hooggekwalificeerde ingenieurs ter
beschikking om voor alle toepassingen de optimale klantspecifieke oplossing uit te werken.

Preventief onderhoud is beter dan
repareren en verbetert de bedrijfszekerheid van het persluchtstation.

Eerst analyseren, dan beslissen!

Service:
Onze service-technici hebben de allerbeste
opleiding en ontwikkelen zich voortdurend
verder. Want een compressor is zo goed als
de mensen die er mee omgaan. Wij gebruiken
alleen originele onderdelen.

Daarom biedt ALMiG diverse onderhoudsovereenkomsten aan, zodat
uw persluchtstation ‚niet stil valt‘.
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PRESTATIES

Advies

Projectmanagement

Opleiding en vorming

Verbruiksmeting

Planning en installatie

Onderhoud
Service + onderdelen

Onderhoudsovereenkomst

Capaciteit – Weekgraﬁek
V (m3/min • acfm)
Ma. Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo.

5 jaar garantie
op de nieuwe installatie
Inclusief verhelpen van storingen
Energie- en kostenbesparende allround voorzorgsmaatregelen
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INTELLIGENTE PERSLUCHT
MADE IN GERMANY
Met onze innovatieve systeemconcepten bieden we voor
vrijwel alle toepassingsgebieden klantspecifieke
oplossingen.
Ons streven is niet het leveren van compressoren.

We zien onszelf als systeemaanbieder, die van het
opwekken van de perslucht tot de laatste
persluchtverbruiker steeds een oplossing biedt.
Dat geldt niet alleen voor de advies- en de installatiefase

van nieuwe compressorstations, maar loopt
vanzelfsprekend verder tot en met het onderhoud, de
service en de installatievisualisering op uw P.C.
Neem contact met ons op!

Schroefcompressoren
3 – 500 kW

Zuigercompressoren
1,5 – 55 kW

Turbocompressoren
200 – 2000 kW

Blower
1,5 – 55 kW

Volledig assortiment

Besturen, regelen, bewaken

• met constant toerental

• met oliesmering

• olievrij

• met constant toerental

• Koeldrogers

• Grondlastwissel-besturingen

• met energiebesparende
toerentalregeling

• olievrij

• radiaal, 3-traps compressie

• normale-, midden-, hogedruk

• met/zonder geluiddempende
behuizing

• met energiebesparende
toerentalregeling

• Adsorptiedrogers, koud- en
warmregenererend

• Verbruiksafhankelijke
compoundbesturingen

• HOC (heat of compression)

• Visualisatie
(wij zetten uw
persluchtstation op de PC)

• olievrij, met waterinjectie

• booster

• olievrij, 2-traps droog

• Actiefkooladsorbers

• mobiel/stationair

• Filter, alle fijnheidsgraden
Beschikbare aandrijfmethodes:

Beschikbare aandrijfmethodes:

Beschikbare aandrijfmethodes:

Beschikbare aandrijfmethodes:

• Condensaatmanagement

• V-riem

• V-riem

• drijfwerk

• V-riem

• Warmteterugwinningssystemen

• drijfwerk

• direct

• direct

• Pijpleidingen

• direct

Alle componenten optimaal
afgestemd op de compressoren

Onze kwaliteitsclaim voor uw bedrijfsveiligheid

ISO 9001

ISO 14001

IRIS

Uw vakkundige adviseur

• Telemonitoring
(de hotline van uw
persluchtstation)
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Gericht op de behoeften
van de klant

