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ALUP GrassAir Kompressoren B.V.
ALUP GrassAir Kompressoren B.V. is ontstaan uit een
samenvoeging van twee sterke organisaties die een historie
hebben met gedeelde waarden in servicegerichtheid, innovatie
en professionaliteit. Een keuze voor ALUP GrassAir staat
gelijk aan ‘Méér dan perslucht alleen!’. Vanuit de vestiging in
Oss worden alle activiteiten aangestuurd en gecoördineerd:
advies, verkoop, voorraadbeheer, project- en serviceplanning,
engineering en 24-uurs servicedienst.
Op 1 oktober 1923 wordt ALUP in Köngen, Duitsland opgericht
door Adolf Ehmann. Vanaf het eerste begin richt het bedrijf zich
op de productie van Auto-LUft-Pumpen, een product waar ALUP
zijn naam aan ontleent. Door de bewezen bedrijfszekerheid en

Méér dan perslucht alleen!

innovaties kan ALUP zich snel verder ontwikkelen en wordt de

ALUP GrassAir heeft een gezamenlijke ervaring van

naam meer en meer synoniem voor kwaliteit.

ruim 250 jaar in compressortechniek en de gewoonte
die jaren geleden is ontstaan hoog in het vaandel; het

De in 1858 opgerichte Grasso Machinefabriek in ’s-Hertogenbosch
vormt het fundament van GrassAir Compressoren. Van de eerste
koelcompressor tot de eerste olievrije watergeïnjecteerde
schroefcompressor loopt GrassAir voorop met innovatieve
producten binnen de persluchtbranche.

die van belang zijn voor onze klanten, te weten
betrouwbaar, inventief, compleet, duurzaam en
beschikbaar. ALUP GrassAir is de betrouwbare partner
voor inventieve persluchtoplossingen en levert

professioneel team van persluchtexperts die u altijd centraal

een totaalpakket aan producten en diensten. De

stelt.

organisatie is flexibel, reageert snel op individuele

en vanzelfsprekend ook in heel Nederland verkocht. Van
persluchtgebruikers in garage of werkplaats tot grootgebruikers
in voedingsmiddelen- en maakindustrie en gespecialiseerde
toepassingen in bijvoorbeeld ziekenhuizen en farmacie; er is
altijd een ALUP product dat voldoet aan uw persluchteisen.
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vertaald naar 'Méér dan perslucht alleen!' en thema’s

Samengevoegd bestaat ALUP GrassAir Kompressoren uit een

ALUP producten worden wereldwijd, in méér dan 30 landen
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belang van de klant centraal stellen. Tegenwoordig

wensen en staat klanten op een deskundige manier
bij met nuttige adviezen. Vooral de expertise op het
vlak van energiebesparing en watergeïnjecteerde
compressoren wordt gewaardeerd.

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.

Technische details
Altijd beschikbaar

Altijd inventief

•

Met 24/7 en realtime toegang tot de service
status van uw compressor

•

•

Eenvoudig te installeren of af fabriek
beschikbaar in uw compressor.

Inzicht in actuele draaiuren zorgt voor tijdig
preventief onderhoud en verlaagt uw risico op
uitval van de compressor

•

•

Slecht één klein kastje per machine voor
optimaal inzicht.

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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OPTIME
Het OpTime abonnement van ICONS is beschikbaar op aanvraag en biedt u aanvullend inzicht in de energieefficiëntie 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.
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
persluchtcompressor bekijken en analyseren, waardoor uw geïnformeerde beslissingen kunt maken over het
optimaliseren van uw compressorinstallatie.

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
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V O O R M E E R I N F O R M AT I E K U N T U C O N TA C T M E T O N S O P N E M E N . W I J G E V E N
U G R A A G A D V I E S O P M A AT E N I N F O R M AT I E O V E R D E V E L E V O O R D E L E N
VA N O N Z E P R O D U C T E N

altijd beschikbaar
ALUP GrassAir Kompressoren B.V.

+31(0)412 - 664 100
info@alupgrassair.nl
www.alupgrassair.nl

Postbus 316
5340 AH Oss

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 GrassAir 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.

Onderhoud op maat.

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.

www.alupgrassair.nl

082018V1
6999050321

Galliërsweg 27 		
5349 AT Oss		

