www.almig.se

ALMiG TOTAL

KoMpressorer · styrninGAr
trycKLuftsreninG · tjänster
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Vi har den rätta produkten för så gott som varje användningssätt!
ALMiG Kompressoren GmbH
Namnet garanterar toppteknologi inom tryckluftsbranschen. ALMiG har sitt ursprung i ett
traditionsrikt företag, vars produkter i tryckluftsbranschen alltid har stått för kvalitet, innovation
och medvetenhet om kundernas behov.
ALMiG är ett mycket flexibelt företag som
reagerar snabbt på kundernas individuella krav
och som alltid finns där som kompetent partner
med tips och råd.

Företaget ALMiG är certifierat
enligt:

För oss som en av de ledande leverantörerna
inom tryckluftsteknologi är kontinuerlig forskning
och utveckling självklart och en grundförutsättning för alla våra färdiga produkter.

Även de mest tuffa krav, som:

De uppfyller kraven enligt:

• BUREAU VERITAS

• ISO 1217-3 Annex C-1996

• LLOYD`s REGISTER OF SHIPPING

• ASME

• ABS

• OSHA

med flera är en självklarhet för oss.

• DET NORSKE VERITAS

• IRIS 02

• GERMANISCHER LLOYD

• ISO 9001: 2008
• ISO 14001: 2004
Motto:
Den som har slutat att bli bättre,
har slutat att vara bra!

och motsvarar CE-standard.

ALMiG kan erbjuda:
kolvkompressorer

skruvkompressorer

specialsystem

styrningar

rening av tryckluft

tjänster
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ALMiG Kompressoren GmbH

ALMiG`s huvudfabrik
inklusive produktionsområde I
i Köngen utanför Stuttgart
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storA ocH stArKA i det undre KApAcitetsoMrådet

Användningsområdet för en modern kolvkompressor sträcker sig från hantverk till industri.
ALMiG-kolvkompressorerna har utvecklats
särskilt för att uppfylla alla krav som uppstår
under vardagen med glans.
De ger en flexibel och tillförlitlig tryckluftsförsörjning och är dessutom extra ekonomiska.
Våra enheter kan användas för låg-, medel- eller
högtryck (upp till 400 bar). Även oljefria enheter
finns tillgängliga.

Bygglådesystemet ALMiG omfattar:
• kompressoraggregat för inbyggnad. Där
utrymmesbehovet är ett viktigt kriterium
• aggregat på bottenram för fri uppställning
• tryckluftssystem med diverse liggande och
stående tankar (även med dockade kyltorkar)
med eller utan ljudisoleringskåpa

Vilken variant du än bestämmer dig för, ALMiG
levererar kolvkompressorer som är konstruerade
för just ditt användningsområde.
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KoLVKoMpressorer

Industri
Serien A
1,5 – 3,8 kW
10 – 15 bar

HL/HLD
2,2 – 55 kW
10 – 40 bar

Serien A-o
1,5 – 3,8 kW
7 – 10 bar

A-Tower
1,5 – 11,4 kW
7 – 15 bar

Industri/
Efterkompressorer

Industri/
Högtryck

BooSTER
2,2 – 18,5 kW
för inloppstryck upp
till 10 bar och sluttryck
upp till 40 bar

HP
11 – 15 kW
150 – 400 bar
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från liten till stor, alltid spetsteknik

Skruvkompressorer:
rätt driftstyp för varje typ av användning

Drivsystemet kan väljas fritt.
Följande alternativ finns:

ALMiG är antagligen tillverkaren med den mest
omfångsrika produktpaletten inom skruvkompressorer.

• kilremsdrift

Vilket drivsystem du än önskar dig så har
ALMiG alltid ett alternativ.
Tack vare det smarta bygglådesystemet är ca.
80–90 % av alla kompressorkomponenter i en
och samma kW-klass likadana.

• direktdrift
• växellådedrift
• direktdrift med varvtalsreglering
På detta sätt har ALMiG alltid rätt driftstyp, från
litet till stort tryckluftsbehov.

Fördelarna för användaren är uppenbara:
• ALMiG erbjuder användaren individuell och
systemneutral rådgivning
• moderna energisparande kompressorer med
varvtalsreglering
• oljefria kompressorer med vatteninsprutning
ALMiG har alltid ett passande alternativ.

De flesta av kompressorerna kan
dessutom levereras som: 
• kompressor med påbyggd/inbyggd
kyltork
• med eller utan tankar samt
• med eller utan rening av tryckluften
med hjälp av högeffektiva filter
– till oljefri tryckluft
Vilken enhet du än bestämmer dig för,
ALMiG ger högsta tillförlitlighet och
driftssäkerhet vid konstant drift och
minimerar därtill dina driftskostnader.
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sKruVKoMpressorer

Kilrem

Växel

Direkt

Direkt &
Varvtalsreglerad

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

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

Direkt &
Varvtalsreglerad
LENTo
15 – 110 kW
5 – 13 bar

vatteninsprutad
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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för VArje specifiK tiLLäMpninG HAr Vi det rättA Konceptet
„största möjliga nytta för våra kunder.“
Vid många specialtillämpningar inom trycklufttekniken måste man ha en produkt som är
anpassad efter det aktuella behovet.
DYNAMIC:

BBD/BSC:

TRACKAIR:

Det specifika användningsområdet för
DYNAMIC-serien finns huvudsakligen hos medelstora till stora industriföretag inom petrokemi,
raffinaderier, stålverk och bilindustri – kort sagt
överallt där det behövs en likformig och mycket
tillförlitlig tryckluftsförsörjning med 100 % oljefri
tryckluft – och med extra god ekonomi.

ALMiG satsar genom hela serien på underhållssnåla fläktsteg med treskovliga rotorer som
ger en extremt lugn gång och maximal pulsationsdämpning vid transport av luft och neutrala
gaser.

Den nyckelfärdiga systemlösningen för järnvägar, vägar och överallt där man har speciella
krav på utrymmesbehovet.

• med eller utan inklädnad
• med eller utan varvtalsreglering
• specialtillämpningar, t.ex. vid exakt syreanrikning av vätskor

TRACKAIR-lösningarna konfigureras individuellt –
inbyggda i en ramkonstruktion eller fristående,
kompletta med eller utan rening av tryckluften i
form av t.ex. filter och torksystem.
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speciALsysteM

TURBO

BLOWER

TRACKAIR

DYNAMIC
200 – 2000 kW
till 10 bar

BBD/BSC
1,5 – 55 kW
300 – 1000 mbar

TRACKAIR
4 – 40 kW
5 – 13 bar
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DE kan kommunicera med alla!

Med ALMiG styrningsfamilj AIR CONTROL kan
du optimalt styra, administrera och övervaka din
tryckluftsförsörjning.
Användningen av senaste mikroprocessor- och
kommunikationsteknik garanterar dig optimal
komfort vid hanteringen, enkla inställningsmöjligheter och en integrering av samtliga kompressormodeller och hela tillbehörsprogrammet.
Styrningens displayer är belysta, i färg och till
del försedda med pekskärmsfunktioner. Kopplingen till omvärlden sker enkelt via en standard
RS 485 databuss.

Genom kopplingen till en webbserver, tillval, har
du möjligheten att i hela världen övervaka din
kompressorstation eller se grafik och statistik.
Meddelande kan skickas aktivt, t.ex. per SMS
eller e-post. Det betyder att din kompressorstation via styrningarna kan kommunicera med dig
eller din servicepartner.

Genom denna perfekt anpassade ALMiG
styrningsfamilj realiserar du med mycket
liten insats:

Dessutom är det även möjligt att spara anläggningens hela parameterinställning på datamedium vilket betyder att alla inställningar enkelt
kan läsas in igen. En dataloggningsfunktion
registrerar permanent tillståndet hos kompressor och tryckluftsstation. Datalagringen betyder
högsta driftsäkerhet.*

• alltid transparens gällande kompressorer och
tillbehör

• stora besparingspotentialer genom minskning
av tomgångsandelar och trycksänkning
• ren driftsäkerhet, där saknas inget

• minskning av underhålls- och stilleståndstider

* för AIR CONTROL P och AIR CONTROL HE
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inteLLiGente LösunGen fÜr steuerunGen
styrninGAr

Kompressorstyrningar

Överordnad styrning

Air Control B

Air Control HE

Övervakning

Air Control P
förbrukningsberoende kombinerad styrning
av upp till 10 kompressorer
(oberoende av fabrikat)
och samtliga tryckluftstillbehör
Air Control HE

Koppling till en webbserver:
Information om tryckluftsstationen kan i
hela världen tas fram i form av graﬁk och statistik.
Aktiv distribution av tillståndsmeddelanden
möjliggör global datakommunikation.
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för varje förbrukare har vi den rätta tryckluftkvaliteten

Inga industri- eller hantverksföretag klarar sig
utan tryckluft. Den används i så många tekniska
sammanhang att en uppräkning av tillämpningarna alltid måste bli ofullständig.

Rening av tryckluften är alltså oumbärlig.
Om den saknas, eller om den inte anpassas
individuellt till kravprofilen, påverkar detta hela
tryckluftsystemet negativt.

För att tryckluften ska kunna utnyttjas optimalt
måste den vara torr, ren och i många fall oljefri.

Det kan leda till onödiga produktionsbortfall och
minskad livslängd hos tryckluftsförbrukarna.

Det är skäl nog för att se till att tryckluften har
en rätt avstämd kvalitet.
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reninG AV trycKLuft

Torkning

Filtrering

Kondensathantering

Kyltork

Adsorptionstork

Högeffektiva ﬁlter

Aktivt koladsorbenter

Kondensatrening

ADD

ALM-CCD/CD

cyklonavskiljare AS

ALM-AC

kondensatavledare
ALM-D

för väggmontering eller
som ”dockad tork i satsen”
(kompressor plus kyltork)

ALM-WD

ALM /ALM-E
som fristående enhet

högeffektiva ﬁlter

olje-/vatten-avskiljningssystem
ALM-WS

ALM-HoC

20 – 5100 m3/h DTP: till +3 °C

kall- och varmregenererande
9 – 9400 m3/h DTP: till -70 °C

olika
tryckluftskvalitetsklasser
30 – 13500 m3/h

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

för miljövänlig rening
av kondensat
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alltid anpassade till kundens behov

Genomförande av energispar- och tryckluftseminarier:
Våra kursledare är tryckluftsingenjörer med
mångårig erfarenhet. De kan ge dig många
infallsvinklar från praktiken, för praktiken, och
på så sätt ge dig stöd i ditt dagliga arbete och
hjälpa dig att väcka ”slumrande” energisparpotentialer till liv.

Flödesmätning:

Projektering/Installation:

Underhållsavtal:

Att veta är bättre än att misstänka! Med hjälp
av luftflödesmätningar (som genomförs under
en period på minst 7 dagar) kan du upptäcka
enorma sparpotentialer. För ett beslutsunderlag
kan bara baseras på fakta.

Alltifrån rådgivnings-/projekteringsskedet och
fram till installationen har du tillgång till våra högt
kvalificerade ingenjörer som kan utarbeta en
optimal kundspecifik lösning för varje tillämpningsområde.

Förebyggande underhåll är billigare än
reparationer och ökar tryckluftscentralens
driftsäkerhet.

Först analys, sedan beslut!

Service:
Våra servicetekniker är högt kvalificerade och
fortbildar sig kontinuerligt. För en kompressor
blir bara så bra som de tekniker som sköter om
den. Vi använder enbart originalreservdelar.

Därför kan ALMiG erbjuda olika underhållsavtal så att din tryckluftscentral inte
kan ”tappa andan”.
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tjänster

Rådgivning
Utbildning och fortbildning

Projektledning
Luftflödesmätning

Projektering + Installation

Underhåll
Service + Reservdelar

Underhållsavtal

Luftﬂöde – Veckoproﬁl
V (m3/min • acfm)
Må. Ti.

on. To.

Fr.

Sa. Lö.

5 års garanti
på den nya anläggningen
störningsavhjälpning inklusive
preventiva energi- och kostnadsbesparande åtgärder
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INTELLIGENTE DRUCKLUFT
MADE IN GERMANY
Med våra innovativa systemkoncept kan vi erbjuda
kundspecifika lösningar för så gott som alla tillämpningsområden.
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!

Skruvkompressorer
3 – 500 kW

Kolvkompressorer
1,5 – 55 kW

Turbokompressorer
200 – 2000 kW

Blower
1,5 – 55 kW

Komplett sortiment av
Efterbehandlingsutrustning

Styra, reglera, övervaka

• Med konstant varvtal

• Oljesmord

• Oljefri

• Med konstant varvtal

• Kyltork

• Med energibesparande
varvtalsreglering

• Oljefri

• Radiell, trestegs komprimering

• Varmregenererande

• Normal- medel- högtryck

• Med/utan ljuddämpande huv

• Med energibesparande
varvtalsreglering

• Styrningar för växling av
grundlast

• Oljefri, med vatteninsprutning
• Oljefri, tvåsteg torr

• HOC (heat of compression)

• Booster

• Aktiv kol absorbenter

• Mobil/stationär

• Filter, alla filtreringsgrader
• Kondensathantering

Tillgängliga driftsätt:

Tillgängliga driftsätt:

Tillgängliga driftsätt:

Tillgängliga driftsätt:

• Kilrem

• Kilrem

• Växel

• Kilrem

• Växel

• Direkt

• Direkt

• Direkt

• Värmeåtervinningssystem
• Rörledningar

• Förbrukningsberoende
kombinationsstyrningar
• Visualisering
(vi visar din tryckluftscentral
på din pc)
• Telemonitoring
(hotline för din
tryckluftscentral)

Alla komponenter är optimalt
anpassade till kompressorerna

Våra kvalitetskrav för din driftsäkerhet

ISO 9001

ISO 14001

IRIS

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
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Inriktade på
kundens behov

