
www.almig.czwww.almig.cz

kompresory · řízení
ÚprAVA sTLAČenÉHo VzDUCHU · sLUŽBy

A
L
M

iG
  

P
R
E
H
L
E
D

ˇ



2

prAkTICky pro kAŽDÉ oDVĚTVí mÁme sprÁVnÝ proDUkT

ALMiG nabízí:

 Pístové  
kompresory 

 Šroubové  
kompresory

 Speciální  
zařízení

 Řízení  Úpravu stlačeného 
vzduchu

 Služby 

je dceřiná společnost tradičního německého 
výrobce zařízení pro výrobu a úpravu  
stlačeného vzduchu. Firma byla založena jako 
zastoupení výrobce pro Českou republiku  
a Slovenskou republiku. 

Společnost ALMiG vychází z hodnot tradičního 
podnikání. Naše výrobky z oboru stlačeného 
vzduchu jsou od počátku výjimečné svojí  
kvalitou, inovací a povědomím zákazníků.  
ALMiG - značka, která garantuje špičkové  
technologie v oboru.

ALMiG je velmi flexibilní podnik, který rychle 
reaguje na individuální přání zákazníků. Našim 
zákazníkům jsme vždy ochotni poradit  
a pomoci. 

Jako jedni z hlavních lídrů v oboru stlačeného 
vzduchu považujeme neustálý výzkum a vývoj 
za samozřejmost.

Jsme držiteli : 

• IRIS 02

• ISO 9001: 2008

• ISO 14001: 2004

Zařízení splňují podmínky podle:

• ISO 1217-3 příloha C-1996

• ASME

• OSHA

a odpovídají CE-směrnicím

Splňujeme nejpřísnější podmínky:

• DET NORSKE VERITAS

• GERMANISCHER LLOYD

• BUREAU VERITAS

• LLOYD´s REGISTER OF SHIPPING 

• ABS 
A další jsou pro nás samozřejmostí.

Naše motto:  
Kdo se přestane zlepšovat,  
přestane být dobrý!

ALMiG KOMPRESORY s. r. o.
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ALMiG KOMPRESORY S.R.O.

Hlavní závod ALMiG  
včetně divize výroby 
v Köngenu u Stuttgartu
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DoCeLA VeLCí I V mALÝCH VÝkoneCH

Oblast použití moderních pístových 
kompresorů je od řemesla až k průmyslu 
mnohočetná.

ALMiG pístové kompresory byly speciálně  
vyvinuty pro splnění všech možných požadavků, 
které se vyskytují během výroby.

Nabízejí flexibilní a spolehlivou dodávku 
stlačeného vzduchu a ještě k tomu pracují 
obzvláště hospodárně.

Naše zařízení pracují v nízkém, středním  
a vysokém tlakovém rozsahu (až do 400 barů).

K dispozici jsou i bezolejová zařízení.

Modulární systém zahrnuje: 

• Kompresorové agregáty pro stávající  
výrobní jednotky, kde je důležitým kritériem 
požadavek na malou zastavěnou plochu.

• Samostatně stojící kompresory  
na základním rámu.

• Kompresory v kombinaci s různými  
velikostmi stojatých nebo ležatých  
vzdušníků, také se sušičkou nebo  
s protihlukovými kryty.

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv  
variantu, ALMiG vám dodá pístový  
kompresor, který bude speciálně  
koncipován pro požadovanou oblast 
použití.
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písToVÉ kompresory 

Dílenské kompresory

MALé PíSTOVé
1.1 – 15 kW
8 – 10 barů

řada AP/AT
1.1 – 3.8 kW

10 barů

 

řada A
1.5 – 3.8 kW
10 – 15 barů

HL/HLD
1.5 – 55 kW
10 – 40 barů

 

řada A-O
1.5 – 3.8 kW
7 – 10 barů

A-věž
1.1 – 11.4 kW
7 – 15 barů

Dotláčecí kompresory  
pro průmysl

BOOSTER
2.2 – 18,5 kW

pro vstupní tlaky do 10 barů 
 a konečné tlaky do 40 barů

Vysokotlaké průmyslové 
kompresory

HP
11 – 15 kW

150 – 400 barů

Průmyslové

písToVÉ kompresory
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oD mALÝCH po VeLkÉ, ryzí ŠpIČkoVÁ TeCHnoLoGIe

Šroubové kompresory:

Správný druh pohonu pro každou aplikaci.

V oblasti šroubových kompresorů má ALMiG 
pravděpodobně nejrozsáhlejší paletu produktů.

Pro jakýkoliv požadovaný systém pohonu 
nabízí ALMiG vždy správnou alternativu.

Díky chytrému stavebnímu systému je  
cca. 80-90%  kompresorových dílů  
ve výkonnostní řadě stejných.

Systém pohonu je přitom variabilně volitelný.

Dostupné jsou:

• Pohon klínovým řemenem

• Přímý pohon

• Pohon pomocí převodovky 

• Přímý pohon s regulací otáček

ALMiG nabízí vždy správný hnací koncept pro 
jakékoliv požadované množství stlačeného 
vzduchu.

Výhody pro uživatele jsou následující: 

• ALMiG poradí uživatelům stlačeného vzduchu 
individuálně a neutrálně.

• Nabízíme moderní, energii spořící  
kompresory prostřednictvím regulace otáček 
a přímého náhonu.

• Bezolejové kompresory se vstřikováním vody. 

ALMiG vždy nabídne nejvhodnější alternativu.

Většina kompresorů je také  
nabízena ve variantě:

• Kompresor s  integrovanou sušičkou.

• Kompresor na vzdušníku  
nebo samostatný.

• Kompresor s úpravou stlačeného  
vzduchu prostřednictvím vysoce 
výkonných filtrů – až k bezolejovému 
stlačenému vzduchu.

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv 
variantu, ALMiG nabízí nejvyšší  
spolehlivost a provozní jistotu při 
nepřetržitém provozu a minimalizuje 
přitom vaše provozní náklady.
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ŠroUBoVÉ kompresory 

Klínové řemeny

COMBI
2.2 – 22 kW
5 – 13 barů

BELT
4 – 250 kW
5 – 13 barů

Převodovka 

GEAR
30 – 500 kW
5 – 13 barů

Přímý pohon

DIRECT
11 – 315 kW
5 – 13 barů

Přímý pohon s regulací otáček

LENTO
15 – 80 kW
5 – 13 barů

Některé výkonnostní řady také  
s pevnými otáčkami.

Šroubové kompresory  
s vodním nástřikem  

k výrobě bezolejového  
stlačeného vzduchu.

FLEX
2.2 – 30 kW
5 – 13 barů

VARIABLE
16 – 355 kW
5 – 13 barů
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… für spezIeLLe AnwenDUnG Immer DAs rICHTIGe konzepT

mnoho speciálních aplikací v oblasti stlačeného 
vzduchu vyžaduje speciální požadavky nabízené-
ho produktu. 

DYNAMIC: 

Těžiště využití série DYNAMIC se nachází 
převážně v oblasti těžkého průmyslu, jako jsou 
petrochemie, rafinerie, ocelářský  
a automobilový průmysl. Zkrátka všude tam, 
kde je požadavek na extrémně spolehlivou  
dodávku stlačeného 100% bezolejového  
vzduchu za co nejekonomičtějších podmínek.

BBD/BSC: 

ALMiG vyvinul celou řadu nízkonákladových 
dmýchadel s rotačními písty pro extrémně tichý 
chod bez vibrací pro stláčení a dopravu vzdu-
chu a neutrálních plynů.

• S protihlukovými kryty nebo bez

• S možností regulace otáček

• Pro speciální aplikace, jako je například  
exaktní okysličování kapalin

TRACKAIR/TRAKČNí KOMPRESORY: 

Řešení na klíč pro železnici, silnice a všude tam, 
kde jsou speciální požadavky na prostor. 

Řada TRACKAIR je individuálně konfigurována 
jako vestavěná do rámové konstrukce nebo 
volně stojící, s možností integrované úpravy 
stlačeného vzduchu, jako jsou filtry a různé 
druhy sušiček.

VŽDy sprÁVnÁ konCepCe pro speCIÁLní ApLIkACe
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TURBOKOMPRESORY

DYNAMIC
65 – 1000 kW
až do 10 barů

DMYCHADLA

BBD/BSC
1.5 – 55 kW

300 – 1000 mbarů

TRAKČNí KOMPRESORY 

TRACKAIR
4 – 40 kW
5 – 13 barů

speCIÁLní zAřízení
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moHoU komUnIkoVAT s CeLÝm sysTÉmem!

S nabídkou řízení ALMiG:

• AIR CONTROL

• MULTI CONTROL

• PLANT CONTROL 

Můžete svou potřebu stlačeného vzduchu 
optimálně řídit, udržovat a hlídat.

Nasazení nejmodernějšího mikroprocesoru  
a komunikační techniky Vám garantuje  
bezproblémové zapojení veškerých  
kompresorových modelů jako i celou škálu 
příslušenství. Jednoduché propojení přes  
RS 485 je pro ALMiG samozřejmostí.

Perfektně sladěná nabídka řízení ALMiG nabízí  
s nejmenšími náklady: 

• Velkou úsporu díky redukci volnoběhu  
a kolísání tlaku.

• Vysokou bezpečnost a spolehlivost provozu.

• Neustálou transparentnost stavu kompresorů 
a příslušenství.
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InTeLLIGenTe LösUnGen für sTeUerUnGen

Řízení kompresorů 

Air Control 1

Air Control 2

Air Control 3

nadřazené řízení 

Multi Control 3

Řízení v závislosti na spotřebě až pro 10 kompresorů  
(nezávisle na výrobci kompresorů)  

a celou škálu příslušenství stlačeného vzduchu

Monitorování 

Plant Control V  
Vizualizace kompresorové stanice

                                                                                         
Plant Control T 

Telemonitoring a vzdálená vizualizace  
a komunikace

řízení
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sprÁVnÁ kVALITA sTLAČenÉHo VzDUCHU pro kAŽDÉHo spoTřeBITeLe

Prakticky žádný průmysl nebo řemeslná výroba 
nemůže existovat bez stlačeného vzduchu. 

Je tak mnohočetně využíván,  
že jakékoliv vyčíslení jeho využití by bylo 
neúplné.

Pro zajištění optimálního stlačeného vzduchu  
by měl být vzduch zbaven oleje,  
vody a pevných nečistot. 

Úprava stlačeného vzduchu je tedy velmi 
potřebná. 

Nebudete-li vycházet z Vašich požadavků  
a nepřizpůsobíte se jim, bude to mít negativní 
vliv na celkový systém stlačeného vzduchu.

To může vést ke zbytečným výrobním 
nákladům, které jsou spojeny se zkrácením 
životnosti a poruchám následných spotřebičů  
a rozvodů stlačeného vzduchu.

To je dostatečný důvod, proč individuálně dbát 
na správnou kvalitu stlačeného vzduchu.
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ÚprAVA sTLAČenÉHo VzDUCHU

Příslušenství pro práci  
s kondenzátem

Filtrace Kondenzátové hospodářstvíSušení

Uhlíkové adsorbéry 

AKC

5 – 8750 m3/h
se zbytkovým obsahem oleje

< 0.003 mg/m3

Adsorpční sušičky

OekoDry 2000

OekoDry C

OekoDry C/W

studená nebo teplá regenerace 
5 – 8750 m3/h TRB*: do -70°C

odvaděč kondenzátu Ultamat

 

odlučovač olej/voda Aquamat 

 životní prostředí chránící 
příslušenství

Kompenzační sušičky

ADD

k montáži na zeď nebo v setu  
s kompresorem

ALM  
jako samostatně stojící zařízení 

20 – 5100 m3/h TRB*: do +3°C

Vysoce výkonné filtry 

Cyklonové odlučovače AS

vysoce výkonné filtry 

různé třídy kvality stlač.  
vzduchu v rozsahu  

30-13500 m3/h 

*Tlakový rosný bod
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VŽDy přIprAVenI nA poŽADAVky zÁkAzníkA

Organizace seminářů o energetických úsporách 
a o stlačeném vzduchu:

Naši obchodníci jsou dlouhodobě zkušení 
inženýři v oblasti stlačeného vzduchu. Nabízejí 
Vám mnoho zkušeností z praxe a pomáhají 
Vám snižovat náklady na výrobu stlačeného 
vzduchu. 

Měření spotřeby stlačeného vzduchu: 

Vědět je lepší než tušit! S provedeným měřením 
spotřeby stlačeného vzduchu (v časovém 
rozsahu 7 dní) můžete zjistit enormní potenciál 
úspor.

Ten zjistíte pouze na základě faktů.  Nejdříve 
analyzovat, pak se rozhodovat!

Plánování/instalace:

Od poradenství přes plánování až k instalaci  
jsou Vám k dispozici vysoce kvalifikovaní 
inženýři, schopní poradit ve všech oblastech 
využití a zvolit optimální řešení pro instalaci.

Servis:

Naši servisní technici jsou nejlépe kvalifikovaní 
a kontinuálně se dále vzdělávají ve výrobním 
závodě v Německu.

Kompresor pracuje tak dobře jako lidé,  
kteří jsou okolo něj. Používáme jen originální 
náhradní díly. 

Servisní smlouvy: 

Preventivní servis je výhodnější než  
oprava a zvyšuje tak bezpečnost  
a spolehlivost provozu tlakové stanice.

Proto umožňuje ALMiG uzavření servisní  
smlouvy. Pro nás není Vaše kompresorová  
stanice jenom vzduch.



15

sLUŽBy

Po. Út. Stř. Čt. Pá. So. ne.

5 15 h0 10 20

V (m3/min)

Dopravní množství - týdení profil

Údržba a opravyPoradenství

Servis + náhradní dílyMěření spotřeby  
vzduchu

Servisní smlouvy Vzdělávání  
a zvyšování kvalifikace 

Plánování a instalace 

Projektování
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InTeLIGenTnĚ sTLAČenÝ VzDUCH 
mADe In GermAny

Váš prodejce:   

zaměření na 
požadavky zákazníka 

S našimi inovativními systémovými koncepty nabízíme 
řešení pro většinu možných aplikací. Naší snahou není 
jen dodávání kompresorů, nýbrž nabídka komplexních 
systémů a řešení výroby stlačeného vzduchu.

To neplatí jen pro poradenskou a instalační fázi vašeho 
nového kompresoru/kompresorové stanice,
ale pokračuje samozřejmě ve všech oblastech služeb, 
údržby, servisu a vizualizace.

Objevte nás!  
Můžeme Vám dodat a namontovat zařízení tzv. na klíč,  
tj. včetně všech souvisejících prací
(elektro, vzduchotechnika, potrubní propojení)

kompletní příslušenství  
stlačeného vzduchu

ALMiG KOMPRESORY s.r.o  
Bratislavská 3082
690 02 Břeclav
Tel.: +420 539 085 030-6
Fax: +420 539 085 040
info@almig.cz
www.almig.cz

Šroubové kompresory

• s konstantními otáčkami 
2.2 – 500 kW/5 – 13 barů

• s plynulou regulací  
a přímým náhonem   
2.2 – 355 kW/5 – 13 barů

• bezolejové  
se vstřikováním vody  
1.5 – 85 kW/5 – 13 barů

pístové kompresory

•  bezolejové, do 10 barů  
1.5 – 11.4 kW

•  pro běžný tlak do 10 barů  
1.5 – 15 kW

•  pro střední tlak do 15 barů  
1.5 – 15 kW 

•  pro vysoký tlak do 400 barů  
2.2 – 55 kW

•  dotláčecí kompresor - Booster 
pro vstupní tlak do 10 barů  
a koncový tlak do 40 barů  
2.2 – 18.5 kW

Turbokompresory 

• pro bezolejový stlačený 
vzduch 65-1000 kW 
Dvoustupňové do 9 barů 
Třístupňové do 10 barů

Dmychadla

• s konstantními otáčkami 
1.5-55 kw 
300 – 1000 mbarů

• s regulací otáček a přímým 
pohonem 3-55 kw 
300 – 1000 mbarů

• kondenzační sušičky  
0.33 – 85 m3/min

• adsorpční sušičky  
0.08 – 145 m3/min

• uhlíkové adsorbéry  
0.08 – 145 m3/min 

• kompletní filtrace  
0.08 – 225 m3/min

• kompletní kondenzátové 
hospodářství až do 120m3/min

řízení, regulace, monitoring

• regulace zátěže kompresorů

• řízení v závislosti na 
spotřebě

• vizualizace (přeneseme Vaši 
kompresorovou stanici  
do Vašeho PC)

• telemonitoring – hot-line  
Vaší kompresorové stanice


