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ALUP KOMPRESSOREN Het team van ALUP Kompressoren, al sinds 1923 een begrip in 
de markt, telt zo’n 80 medewerkers die hun kennis en ervaring 
in compressortechniek graag voor u inzetten. 
Wij zijn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, PED, VCA* en BRL100 
gecertificeerd, en bieden u ‘Méér dan perslucht alleen!’ via 
onze kernwaarden duurzaam, compleet, inventief, 
beschikbaar en betrouwbaar.

ONZE KRACHT IS ONTZORGEN
Ontzorgen doen wij door continu actief mee te denken in 
oplossingen die bijdragen aan uw succes door ons echt te 
verdiepen in uw bedrijfsprocessen en/of 
persluchttoepassingen. In ons vindt u een partner die met u 
meedenkt en u op de hoogte houdt van regelgeving en 
ontwikkelingen die specifiek voor u van toepassing zijn. 

ÉÉN AANSPREEKPUNT
Als totaalleverancier van persluchtoplossingen, heeft u slechts 1 aanspreekpunt. Naast een breed assortiment van 
compressoren, conditioneringsapparatuur, besturingen en leidingwerk, kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht voor 
méér dan perslucht alleen: 
• Analyse van uw persluchtinstallatie en advies voor een efficiënte en duurzame oplossing 
• Advies over energiebesparing, warmteterugwinning en optimalisatie van uw persluchtinstallatie
• Advies over wijzigingen in regelgeving voor uw (bestaande) persluchtinstallatie
• Montage en inbedrijfstelling van uw persluchtapparatuur, conditionering en leidingnetten
• Ontzorging door gepland onderhoud aan uw persluchtinstallatie
• Turn-key projecten 
• Monitoring
• Lekdetectie
• Verhuur
• 24/7 servicedienst

 
WIJ STAAN VOOR UW CONTINUÏTEIT
Ons uitgebreide service team garandeert zeer korte responsetijden. De service engineers zijn all-round 
opgeleid en beschikken over een ruime busvoorraad. Eventuele storingen lossen we dan ook vaak met één 
bezoek voor u op. Op deze manier bent u perslucht technisch geheel ontzorgd en kunt u focus houden  op uw 
kernactiviteiten!

altijd betrouwbaaraltijd duurzaam altijd beschikbaaraltijd inventiefaltijd compleet
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ICONS
Intelligent CONnectivity System

Op elk moment inzicht hebben in de prestaties van uw persluchtinstallatie zorgt dat u slim kunt omgaan 

met uw middelen. Het stelt u in staat om onderhoud pro-actief in te plannen op  precies het juiste moment. 

Potentiële problemen worden herkend voordat ze een risico kunnen vormen voor de continuïteit van uw 

productie. En de periodieke analyse van uw compressorgegevens geeft u de informatie die u nodig heeft om 

uw persluchtsysteem te optimaliseren. Al deze kennis is beschikbaar via ICONS.

CLR 15-25 3

Technische details

Altijd beschikbaar
• Met 24/7 en realtime toegang tot de service 

status van uw compressor

• Eenvoudig te installeren of af fabriek 
beschikbaar in uw compressor. 

• Slecht één klein kastje per machine voor 
optimaal inzicht. 

Altijd inventief
• Inzicht in actuele draaiuren zorgt voor tijdig 

preventief onderhoud en verlaagt uw risico op 
uitval van de compressor

• Ontvang waarschuwingen via e-mail of sms 
(optioneel)

• Inzicht in energie-efficientie, beschikbaarheid en 
benutting van uw compressor

• Optimaliseer uw installatie op basis van de 
werkelijke prestaties 
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Licentie vormen
De abonnementen van ICONS zjin modulair opgebouwd;

RIGHTIME

RighTime is het gratis standaard ICONS abonnement.  Met Rightime kent u altijd het juiste moment voor een 
onderhoudsbeurt, zodat uw compressor installatie optimaal en efficiënt blijft draaien. Rightime kent een online 
logging zodat u realtime inzicht heeft in uw compressorinstallatie. U heeft altijd inzicht in gebeurtenissen en 
actuele stand van onderhoud. Daarnaast ontvangt u een maandelijks servicerapport per e-mail.

UPTIME

Aanvullend op de diensten van RighTime brengt UpTime pro-activiteit naar een volgend niveau. Mete en 
Uptime abonnement ontvangt u machine waarschuwingen als e-mail of sms-bericht, waardoor u correctieve 
actie kunt ondernemen en storingen kunt voorkomen. Dit abonnement biedt u maximale 'uptime' voor uw 
persluchtcompressor, met een eenvoudig te raadplegen overzicht van gebeurtenissen en prestaties van uw 
machine. Daarnaast heeft u de mogelijkheid een detailrapportage te zien van de gebeurtenissen van uw machine. 
Maandelijks ontvangt u een servicerapport over uw persluchtcompressor per e-mail. 
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Rapportages
ICONS is op elk gewenst moment online beschikbaar, waardoor u altijd inzicht heeft in de prestaties en status van 
uw persluchtcompressor. In de rapportages is grafische weergave van meerdere meetpunten mogelijk, waaronder 
omgevingstemperatuur, uitlaattemperatuur, VSD-toerental en bedrijfsuren. U kunt hierin ook meerdere grafieken 
onder elkaar weergeven, waardoor optimaal overzicht verkregen wordt.  
Bij gebeurtenissen zoals benodigd onderhoud kan doorgeklikt worden om details van de onderhoudsmelding te 
bekijken. Hierdoor komt u nooit voor verrassingen te staan. 

Advies
Vraag uw sales engineer naar de mogelijkheden en licentie vormen om optimaal gebruik te maken van de connectiviteit 
mogelijkheden van ICONS. 

Registreer uw ICONS box op www.connectivityicons.com

OPTIME

Het OpTime abonnement van ICONS is beschikbaar op aanvraag en biedt u aanvullend inzicht in de energie-Het OpTime abonnement van ICONS is beschikbaar op aanvraag en biedt u aanvullend inzicht in de energie-
efficiëntie van uw persluchtsysteem. Naast de machinewaarschwingen per e-mail of sms-bericht en de efficiëntie van uw persluchtsysteem. Naast de machinewaarschwingen per e-mail of sms-bericht en de 
detailrapportages en gebeurtenis-overzichten, krijgt u tevens een maandelijkse servicerapportage per e-mail. detailrapportages en gebeurtenis-overzichten, krijgt u tevens een maandelijkse servicerapportage per e-mail. 
Verder heeft u realtime inzicht in de beschikbaarheid en benutting van uw persluchtcompressor. Door middel Verder heeft u realtime inzicht in de beschikbaarheid en benutting van uw persluchtcompressor. Door middel 
van gedetailleerde grafieken kunt u tevens de centrale sturing, energieverbruik en volumestroom van uw van gedetailleerde grafieken kunt u tevens de centrale sturing, energieverbruik en volumestroom van uw 
persluchtcompressor bekijken en analyseren, waardoor uw geïnformeerde beslissingen kunt maken over het persluchtcompressor bekijken en analyseren, waardoor uw geïnformeerde beslissingen kunt maken over het 
optimaliseren van uw compressorinstallatie.optimaliseren van uw compressorinstallatie.



Neem contact met ons op voor meer informatie en advies op maat: 

ALUP Kompressoren B.V. 
Galliërsweg 27    Postbus 316

5349 AT Oss  5340 AH Oss

+31(0)412 - 664 100 

info@alup.nl 

www.alup.nl

24/7 service
Wij zijn 24 uur per dag 7 dagen per 
week beschikbaar. Ook ’s avonds en 
in het weekend krijgt u direct 
vakkundige mensen aan de lijn. Zij 
kunnen u direct een oplossing 
bieden voor uw probleem.

Regionaal
Iedere ALUP servicemonteur werkt in 
principe regionaal waardoor deze snel 
op locatie aanwezig kan zijn. U ziet 
vaak hetzelfde gezicht en de 
service-monteur is bekend met uw 
persluchtinstallatie.

Onderhoudsabonnement
Bij probleemloos functioneren van 
uw persluchtinstallatie hoort goed 
onderhoud met originele 
onderdelen. Op basis van uw wensen 
en gebruik kunnen wij voor u een 
voorstel doen voor een 
onderhoudsabonnement.
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