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ALUPIN HISTORIA
Saksassa vuonna 1923 perustettu ALUP on saanut nimensä

autoteollisuustuotteista, jotka valmistettiin Köngenin

mekaanisessa työpajassa, jossa yritys syntyi: Auto-Luft-

Pumpen. ALUP kehitti ensimmäisen mäntäkompressorinsa

vain kaksi vuotta myöhemmin. Vuonna 1980 sen

tuotevalikoimaan lisättiin ruuvikompressorit.

Yrityksen vuosittain keräämä kokemus ja asiantuntemus

yhdistettynä innovaatioihin ovat johtaneet tämän päivän

korkealaatuiseen tuotetarjontaan. ALUP Kompressoren -

nimestä on tullut synonyymi innovatiiviselle tekniikalle,

johon on sekoitettu vahva perinnetaju. ALUP Kompressoren

toimii edelleen Baden-Württembergin sydämessä, josta

kaikki alkoi lähes sata vuotta sitten.

TEKNOLOGIAN EHDOILLA –
SUUNNITELTU KOKEMUKSELLA
Alupin tuotteet ovat syntyneet, kun intohimo teknologiaan

yhdistyy käytännön teollisen kokemuksen: Syntyy tuotteita, 

jotka on helpompi asentaa ja ylläpitää, jolloin voidaan 

keskittyä työhön. Laajassa tuotevalikoimasta löytyy oikea 

kone jokaiseen tarpeeseen. Korkea energiatehokkuus takaa 

sijoitetun pääoman tuoton ja vähentää hiilijalanjälkeä. Jos 

liiketoimintanne tarpeet muuttuvat, autamme mielellämme 

löytämään ratkaisun uusille paineilmatarpeillenne.



www.alup.com

Largo & Allegro E -malliston teho 
Largo & Allegro 11–22 E -valikoima tarjoaa laadukasta paineilmaa monenlaisiin teollisiin sovelluksiin. 

Jatkuvien tuotekehitysinvestointien tuloksena tuotevalikoima varmistaa alan johtavan suorituskyvyn 

ilmantuotossa ja energiatehokkuudessa ja takaa asiakkaillemme vertaansa vailla olevan energiansäästön 

heidän toiminnassaan. 

Laaja tuotevalikoima
• 4 tehovaihtoehtoa: 11–22 kW
• 4 painevaihtoehtoa kiinteänopeuksiselle Largolle 

(7,5, 8,5, 10 ja 13 bar)
• 2 painevaihtoehtoa taajuusmuuttajakäyttöiselle 

Allegrolle (10 ja 13 bar)
• 3 kokoonpanoa:

• peruskompressori
• kompressori ja kuivain (plus)
• kompressori, paineilmasäiliö ja

kuivain (plus)

Alan johtavaa suorituskykyä
• Uusi ja erittäin tehokas moottorin ja 

ilmapään yhdistelmä tarjoaa huippuluokan 
paineilmakapasiteetin ja energian 
ominaiskulutuksen. Tuloksena on:
• enemmän ilmaa/kW
• vähemmän energiaa/m³/h

Helposti huollettava
• Kaikki kulutusosat sijaitsevat yhden paneelin 

takana.
• Saranoidut, irrotettavat etu- ja takaovet 

helpottavat huoltoa.
• Suuret ovet helpottavat pääsyä 

huoltokohteisiin.
• Rajoittamaton pääsy molemmilta puolilta: 

edestä ja takaa.
• Puhdistuksen ja huollon voi suorittaa yksi 

henkilö.

Lisävarusteet joka tarpeeseen
• graafinen ja integroitu keskusohjain
• energian talteenotto
• ICONS (valvontajärjestelmä)
• integroidut linjasuodattimet
• …ja paljon muuta koneen räätälöintiin!
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Laadukas ilmantuotto

• Automaattisella tyhjennyksellä (6)
varustettu sisäinen sykloniveden-
erotin poistaa jopa 90 % kosteudesta.

• Kompressorin kuumasta alueesta 
eristetty suurikokoinen kuivain
(7) varmistaa maksimaalisen 

kosteudenpoiston.
• Vaihtoehtoisesti pakkaukseen 

voidaan liittää kaksi linjasuodatinta 
• (G+C-suodattimet), joilla varmistetaan 

ISO 8573-1 -standardin luokan 1:4:2 
mukainen puhdas ilma.

Laadukas voimansiirto (hammaspyörävälitys)

• Hammaspyörävälitystekniikka (1) tuo alan johtavan energiatehokkuuden ja 
luotettavuuden.

• Ei pitkäaikaisia häviöitä ruuvikompressoritekniikan ja 
hammaspyörävälityksen yhdistelmän ansiosta.

• Kaikki hammaspyörästöt ovat kooltaan sellaisia,
että ne saavuttavat ilmapään optimaalisen
suorituskykyalueen.

• Yrityksen itse suunnittelemat tehokkaat ilmapäät
(2), joilla on huippuluokan suorituskyky
(paineilmakapasiteetti ja energiankulutus).

• IP55-luokan F mukainen IE3-moottori (3) vakiona
Largo-yksiköissä.

Optimoitu jäähdytys ja ilmanvaihto

• Tehokas keskipakopuhallin (4) on hiljainen ja 
kuluttaa vähän virtaa.

• Optimaalinen jäähdytysvirta takaa alhaisen 
käyttölämpötilan.

• Suurikokoiset öljy- ja ilmajäähdyttimet (5) pitävät 
käyttölämpötilat alhaisina kovissakin olosuhteissa.

Sopiva laite jokaiselle asiakkaalle  
Tutustu Largo & Allegro 11–22 E -malliston innovatiivisiin ominaisuuksiin ja katso, miten ne tarjoavat 

täydellisen ratkaisun: suuren tehon, helpon huollon ja alhaisen melutason.
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Erittäin tehokas imusuodatus ja öljynerotus

• Kompressorin kylmältä puolelta (8) otetaan raikasta ilmaa, 
mikä parantaa puristustehokkuutta.

• Kahden mikronin koteloidut imusuodattimet takaavat, että 
painehäviö on pieni ja kompressorin ilmapään sisällä on 
vain täysin puhdasta ilmaa.

• Suurikokoinen öljynerotusjärjestelmä (9) pitää painehäviön 
pienempänä kuin 250 mBar, mikä takaa energiatehokkaan 
öljynerotuksen. Tämä järjestelmä varmistaa myös alhaisen 
jäännösöljypitoisuuden
(< 2 ppm), mikä vähentää merkittävästi öljyn 
kontaminaatiota järjestelmän jälkeisissä pneumaattisissa 
laitteissa.

Hiljainen käynti

Parannetun äänieristyksen ansiosta kompressori toimii hyvin 
hiljaa ja se voidaan sijoittaa lähelle työskentelypaikkaa.

Hyväksi todettu sähköpaketti

• IP 54: n mukaan suunniteltu sähkökaappi on suojattu pölyltä ja 
vesiroiskeilta, mikä takaa käyttäjälle mielenrauhan.

• Tärkeimmät komponentit, kuten moottori, sähkökomponentit ja 
muuntaja (10), on hankittu tunnetuilta toimittajilta, joilla on 
maailmanlaajuinen tuki.
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Paineilmantarve

Säästöt
Kustannukset 
taajuusmuuttajakäytöllä

Kustannukset kuormitus/
kevennys-käytöllä

Energiansäästö 35 %

Energiankulutus 77 %

Energiankulutuksen optimointi 
Energiakustannukset muodostavat noin 70 % kompressorin kaikista käyttökustannuksista viiden vuoden aikana.  

Siksi paineilmaratkaisun käyttökustannusten vähentämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Taajuusmuuttajatekniikka

Oikeaan tarkoitukseen käytettynä taajuusmuuttajatekniikka voi pienentää energialaskuasi jopa 35 %.

• Muuttuvataajuuksinen käyttökompressori sovittaa ilmantuoton tarpeeseen ja vähentää siten
energiankulutusta silloin, kun tarve on vähäisempää. Jos tarve pysyy vakaana, Air Control -ohjain takaa
kiinteän asetuspaineen.

• Ei kevennystä yli 20 %:n kuormituksella.

• Ei sähköpiikkejä pehmeän käynnistyksen ansiosta.

• Parempi tehokkuus uuden suorakäyttöisen voimansiirron ansiosta.
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Tutustu ALUP E -sarjaan

Tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen tarvittavan energiamäärän 
vähentäminen on tulevaisuutta. Alhaisempi energiankulutus tuo 
taloudellisia säästöjä, ja sitä pidetään myös kestävänä ratkaisuna 
kasvihuonekaasupäästöjen ongelmaan.

ALUP E -sarja sisältää uusimman kehityksen mukaista paineilmatekniikkaa ja 
varmistaa alan johtavan paineilmakapasiteetin ja energian 
ominaiskulutuksen.

Nauti ALUP 11–22 E: n suorituskyvystä ja energiatehokkuudesta!

Pidä langat käsissäsi Air Control 5.0:lla ja 5.1:llä

Air Control 5.0 (vakiona Largo-
malleissa)
• kuvakepohjaiset näyttötoiminnot
• led-tilanilmaisin
• digitaalinen I/O
• etäkäynnistys ja -pysäytys, kuormitus/kevennys 

sekä hätäpysäytys
• automaattikäynnistys sähkökatkon jälkeen
• huoltoilmaisin ja vianhallinta tarjoavat kattavia 

viestejä huollon diagnostiikan helpottamiseksi
• visualisointi verkkoselaimen kautta 

yksinkertaisen Ethernet-yhteyden avulla

Air Control 5.1 (vakiona Allegro-
malleissa, lisävarusteena Largo-
malleissa)

Air Control 5.1 vie ohjauksen uudelle tasolle ja 
tarjoaa lisätoimintoja:
• käyttäjäystävälliset graafiset näytöt, tietojen 

kirjaaminen ja tallennus muistikortille
• pysäytys-/käynnistysajastimet eivät ole 

riippuvaisia käyttäjän toimista energian 
säästämiseksi, vaan ne ohjelmoivat Air Control 5.1 
-ohjaimen toimimaan tehtaan toiminnan 
mukaisesti

• kahden painealueen aikataulutus eri 
painealueiden käyttämistä varten, mikä säästää 
energiaa
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Paranna energian talteenottoa 
Paineilmaa tuotettaessa syntyy lämpöä. Lisävarusteena toimitettavan energian talteenottolaitteiston 

avulla ylimääräinen lämpö voidaan ottaa talteen ja hyödyntää muissa käyttökohteissa, jolloin energiaa 

säästyy ja kustannukset pienenevät.

Vesijäähdytteinen talteenotto 
Energiantalteenottoyksiköissä (lisävaruste) öljypiiri 
esijäähdytetään öljy-/vesilämmönvaihtimella. Vesi 
on väliaine, jonka avulla öljyn lämpö otetaan 
talteen. Prosessista saatavaa kuumaa vettä voidaan 
käyttää lämpöpatterien tai lämminvesivaraajien 
lämmitykseen, lämpimän käyttöveden 
esilämmitykseen sekä muihin teollisiin kohteisiin. 

toimitettava energianLisävarusteena 
talteenottolaitteisto tuo öljypiiriin
lämmönvaihtimen, joka lämmittää jatkuvasti 
paineistettua vesivirtausta. Järjestelmä säätyy 
automaattisesti. Jos veden jäähdytyskapasiteetti on 
rajallinen, kompressorin vakiojäähdytysjärjestelmä 
käynnistyy energian talteenottolaitteiston tueksi.

Energian talteenottolaitteisto on yksinkertainen 
mekaaninen järjestelmä, joka ei vaadi huoltoa eikä 
kuluta sähköä mutta tuottaa huomattavia säästöjä 
energiakustannuksissa.

10 %:n lämpöhäviö 
jälkijäähdyttimestä

Käyttömoottori 
johtaa pois 5 % 
lämmöstä

10 %:n häviö ilmapäässä

75 % lämmöstä 
hyödynnettävissä 

energian 
talteenottolaitteistolla

Sähköenergian 
kokonaiskulutus 
100 %
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Ilmankäsittely

• Sisäänrakennettu kuivain varmistaa kuivan ilman 
vaativimpiin sovelluksiin.

• Integroidut linjasuodattimet (G+C-suodattimet) 
varmistavat korkean ilmanpuhtaustason ISO 8573-1
-standardin luokan 1:4:2 mukaisesti.

Erityissovellukset ja -kokoonpanot

• energian talteenottopakkaus, joka ottaa talteen 
jopa 70 % sähköenergian kulutuksesta lämpimänä 
vetenä suihkuihin, kattiloihin jne

• suojakotelon lämmitin matalille lämpötiloille 
alttiisiin asennuksiin

• sadesuoja ulkoasennuksiin
• elintarvikelaatuinen öljy elintarvike- ja juoma-alan 

sovelluksiin
• 8 000 käyttötunnin öljy takaa pitkät huoltovälit

Lisävarusteita toimintojen optimointiin
Laajan lisävarustevalikoiman avulla saat suurimman hyödyn Largo & Allegro 11–22 E -kompressorista.

Ohjaus ja valvonta
• Air Control 5.1 graafisella käyttöliittymällä (vakiona Allegro-malleissa, lisävarusteena Largo-malleissa).
• ECOntrol6i – integroitu monikompressoriohjain neljälle tai kuudelle kompressorille (vain Air Control 5.1:llä).
• ICONS – etävalvontajärjestelmä lisää mukavuutta ja kompressorin käytettävyyttä.

Saat lisätietoja siitä, miten lisävarusteemme voivat optimoida toimintasi, ottamalla yhteyttä paikalliseen 
edustajaan.
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Käyttöpai-
ne enint.

Referens-
sikäyttö-

paine
Paineilmakapasiteetti referenssiolosuh-

teissa* Moottorin teho Melutaso**
Paino

FM FM Plus 500L Plus

Malli bar bar m³/h l/s cfm kW hv dB(A) kg

Largo 11 E

7,5 7,0 139 38,6 82

11 15 66 486 580 807
8,5 8,0 116 32,3 68

10 9,5 104 29,0 61

13 12,5 81 22,6 48

Largo 15 E

7,5 7,0 171 47,4 100

15 20 67 494 588 815
8,5 8,0 157 43,6 92

10 9,5 135 37,4 79

13 12,5 115 32,0 68

Largo 19 E

7,5 7,0 206 57,3 121

18,5 25 68 510 625 852
8,5 8,0 195 54,2 115

10 9,5 170 47,2 100

13 12,5 147 40,8 86

Largo 22 E

7,5 7,0 243 67,4 143

22 30 69 525 641 868
8,5 8,0 224 62,1 132

10 9,5 202 56,1 119

13 12,5 176 49,0 104

* Yksikön suorituskyky mitattu ISO 1217 -standardin liitteen C uusimman version mukaisesti. ** 
Melutaso mitattu ISO 2151: 2004 -standardin mukaisesti.

Tekniset tiedot
Kiinteä nopeus

10 LARGO & ALLEGRO 11–22 E



Käyttö-
paine 
enint.

Paineilmakapasiteetti referenssiolosuhteissa*
Moottorin 

teho
Melu-
taso
**

Paino

FAD vähint.* FAD enint.*
FM FM 

Plus
500L 
Plusm³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s

Malli bar 7 bar 5,5 bar 7 bar 8 bar 9,5 bar 12,5 bar kW hv dB(A) kg

Allegro 11 E
10 44 12,3 138 38,2 135 37,6 120 33,4 107 29,7 – –

11 15 66 477 571 798
13 42 11,7 115 31,9 112 31,2 113 31,5 103 28,6 81 22,6

Allegro 15 E
10 57 15,8 178 49,5 173 48,1 161 44,6 148 41 – –

15 20 67 485 579 806
13 43 12,1 158 43,8 157 43,6 156 43,3 147 40,7 115 32,0

Allegro 19 E
10 57 15,8 219 60,9 220 61,2 204 56,6 188 52,2 – –

18,5 25 68 515 631 858
13 46 12,8 193 53,7 192 53,4 190 52,9 183 50,9 147 40,8

Allegro 22 E
10 57 15,9 263 73 265 73,6 240 66,7 218 60,5 – –

22 30 69 531 647 874
13 51 14,3 229 63,7 227 63,1 227 63 217 60,3 176 49,0

* Yksikön suorituskyky mitattu ISO 1217 -standardin liitteen C uusimman version mukaisesti. ** 
Melutaso mitattu ISO 2151: 2004 -standardin mukaisesti.

Mitat: kiinteänopeuksiset ja 
taajuusmuuttajakäyttöiset
Largo & Allegro

Pituus Leveys Korkeus

mm mm mm

Lattialle asennettavat yksiköt 1 432 840 1 278

Lattialle asennettavat 
yksiköt kuivaimella (Plus)

1 926 840 1 278

Säiliöön asennettavat 
yksiköt (500 L) kuivaimella 
(Plus)

1 926 840 1 900

Tekniset tiedot
Taajuusmuuttaja

K

L P
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Huolenpitoa
Pidämme huolta asiakkaistamme: osaava 
henkilöstömme antaa ammattitaitoista 
palvelua, ja käytämme laadukkaita 
alkuperäisiä osia.

Luottamusta
Ansaitsemme luottamuksen pitämällä 
lupauksemme luotettavasta, 
keskeytyksettömästä toiminnasta ja 
laitteiden pitkästä käyttöiästä. 

Tehokkuutta
Laitteiden tehokkuus taataan säännöllisillä 
huoltotoimilla. Alkuperäiset osat ja palvelu 
tuottavat parhaan tuloksen huolto-
organisaation tehokkuuden ansiosta. 6

9
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OTA YHTEYTTÄ PAIKALLISEEN 
ALUP KOMPRESSOREN 
-EDUSTAJAAN

TEKNOLOGIALLA OHJATTU KOKEMUKSELLA SUUNNITELTU

www.alup.com

Projecta Oy
Lukkosepänkatu 14 
20320 Turku 
info@projecta.fi 
www.projecta.fi 
020 771 30


