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Kan en lille kompressor leve op til din lange liste af krav? Det kan ALUPs Sonetto 3-9. Dens ydeevne og 
fleksibilitet overgår dine højeste forventninger. Sonetto er fremstillet ud fra ALUPs høje standarder for kvalitet 
og driftssikkerhed. Den er også ekstra lydsvag, så du kan installere den der, hvor du skal bruge den. Så hvis du 
leder efter en roterende skruekompressor, der kan hjælpe til i din virksomhed, så er Sonetto din mest 
værdifulde arbejdskraft i mange år frem.

ROBUST & PÅLIDELIG
-   Aftagelige paneler for nem vedligeholdelse.
-   Et integreret tørrer (kan tilvælges) sikrer tør luftkvalitet.
-   Olievarmer (kan tilvælges) forhindrer kondensering, selv ved lille 

belastning.

FLEKSIBEL & NEM AT BRUGE
-   Vælg mellem modeller med ydeevne fra 2,2 til 7,5 kW.
-   En ny kontrolenhed med visuelle indikationer, der viser 

maskinens status, alarmer og service-timer. 
-  Vælg mellem modeller, der er gulv- eller tankmonterede.
-    Mange muligheder for at tilpasse din Sonetto-maskine til netop 

dine behov.

EN MASKINE, MANGE KOMBINATIONER

KRAFTFULD & EFFEKTIV YDEEVNE
-   Innovativt luftudløb genererer 15 % mere luft og 

forbruger 12 % mindre energi.
-    Skrueelement gør det muligt at bruge maskinen 

regelmæssigt uden nedkølingsperioder. 
-    Den effektive IE3 premium-motor giver dig 

besparelser på de samlede omkostninger. 

PÅLIDELIGHED

FLEKSIBEL BRUG

KONDENS-SIKRET

- Kontinuerlig og intervaldrift 
-  Fleksibel ydeevne
-  Tryghed
-  Adskiller sig fra 

konkurrenterne

STANDARD VERSION

-  Fremragende effektiv ydelse
-  Kontinuerlig drift
-  Super lydsvag
- Kontrolenhed
-  Alarmer
-  Nedtælling til service

+ Olievarmer 
+ Kuldesikringskit

ALT-I-EN

- Kontinuerlig og intervaldrift 
-  Tryghed
-  Robusthed
-  Høj ydeevne
-  Lang driftscyklus

- Pålidelig
-  Ingen kondens

BRUGERVENLIGHED

PÅLIDELIGHED

+ 500-liter beholder 
+ Dræn med timer
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DIN LYDSVAGE ARBEJDSHEST

Der stilles hele tiden højere krav til restriktioner af støjbelastning på arbejdspladsen. Og med rette, for larm har en direkte indvirkning på 
dine medarbejderes sundhed og velbefindende. Sonetto 3-9 er ekstrem lydsvag, med en lydemission helt ned til 61 dB(A). En tilsvarende 
stempelkompressor er omkring 20 dB(A) mere støjende. En signifikant forskel, vidende at hver 3 dB(A)-øgning fordobler støjopfattelsen.

LAVT STØJNIVEAU ER  VIGTIGT 

60 dB 67 dB 70 dB

Sonetto 3-9 Stempelkompressorer

61 dB 100 dB85 dB

REVOLUTIONERENDE OG PÅLIDELIGT FREMSTILLET
Sonetto 3-9 bliver fremstillet i en specialiseret, fuldautomatisk produktionsenhed for at forhindre 
menneskelige fejl og sikre en konsistent og pålidelig produktion. Resultatet af det, får du gavn af:

15 %

Øget 
luftflow

12 %

Bedre 
energiforbrug

VÆLG EN VARIANT MED
LAVERE TRYK OG YDEEVNE

LAVERE ENERGIFORBRUG OG 
-OMKOSTNINGER

SPAR PÅ
DRIFTS-

OMKOSTNINGER

SPAR PÅ 
INVESTERINGS-

OMKOSTNINGER

 Minimale trykfald
 Højere effektiv ydelse

Takket være dens lydsvage drift og integrerede design kan Sonetto 3-9 installeres tæt på det sted, hvor
du skal bruge den. Det betyder, at der ikke er behov for et separat kompressorrum, og du kan spare
gulvplads, behøver ikke trække rør og har lavere installationsudgifter. Sonetto reducerer også dine

investerings- og driftsomkostninger, når du vælger en variant med lavere tryk og ydeevne og eliminerer
trykfald i hele dit rørnetværk.

FORDELENE VED INSTALLATION PÅ STEDET
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UNDGÅ 
KONDENS

MULIGHED FOR BRUGERTILPASNING

KRAFTFULD TEKNOLOGI

Roterende skruekompressorer er nogle gange i risiko for at samle kondens ved lav 
belastningstilstand. Sonetto 3-9 fjerner denne risiko med en vifte af funktioner, bl.a. 
olievarmer, kuldesikring og 500-liters tank

LYDDÆMPENDE KABINET: Reducerer lydemission til et behageligt niveau helt 
ned til 61 dB(A).

IE3-MOTOR: Sonetto 3-9 kommer med en IE3 motor med premium ydeevne, 
der sikrer dig kontinuerlig drift og energibesparelser. 

INNOVATIV SKRUEELEMENT: Sonetto 3-9 har et nyt skrueelement, der leverer 
15 % mere luft, og er 12 % mere effektiv end sin forgænger. Skrueelementet 
gør det muligt at bruge maskinen regelmæssigt uden nedkølingsperioder. 

INFOLOGIC2 BASIC KONTROLENHED:  
 Visning af tryk og temperaturer. 
 Fjernbetjent start/stop.  
 Automatisk genstart efter strømafbrydelse.  
 Advarsler om service og vedligeholdelse.  
 Fejlstyring.  
 Hurtig trykindstilling.

KØLETØRRER: Hvis din produktion kræver tør, kvalitetsluft med et lavt 
dugpunkt, kan du tilvælge en køletørrer til din Sonetto 3-9.

BEHOLDER: Vælg mellem en gulv- eller tankmonteret model.

500-LITERS TANK
 Bedre luftopbevaring.

 Giver maskinen mulighed 
for længere drift og reducerer 

risikoen for kondens.

LINJEFILTRE
  Kan integreres for at opnå bedre 
luftkvalitet.

OLIEVARMER
 Holder olien ved en konstant

temperatur under hvile/inaktivitet.
 Forebygger kondens ved on/off drift. 

KULDESIKRING
   Fastholder højere olietemperaturer, 
når den anvendes.
 Reducerer risikoen for kondens.

DRÆN MED TIMER
 Dræn uden spild til  

     lufttankkondens.
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OVERGÅR STEMPELKOMPRESSORER 

SONETTO 3-9 GIVER DIG:

Stempelkompressorer

Luftudbytte 70-75 % af indsuget luft

Lydniveau Højere end 80 dB(A)

Drift Til intervaldrift

Luftkvalitet Højt indhold af olierester og fugt

Vibrationer Høj

Strømstyrke ved start 7-10 gange nominel værdi

Skruekompressorer

95 % af indsuget luft    Mindre energiforbrug til 
samme luftydelse

Fra 61 til 68 dB(A)
  Så lydsvagt som et husholdsningsapparat

Til interval- og kontinuerlig drift
  Klar til dit voksende luftbehov

Lavt olieindhold og tør luft (med integreret tørrer)
  Beskyt dit værktøj og spar på vedligeholdelse

Ingen    Større driftssikkerhed
og mindre nedetid

3-5 gange nominel værdi
  Mindsk dine installationsomkostninger

 Hvor stempelkompressorer ofte er det naturlige 
valg, når det gælder små kompressorer, har 

Sonetto 3-9 overbevisende fordele for 
virksomheder, der vil frem. 

 FLERE 
ARBEJDS-

TIMER

MERE 
LYDSVAG 

DRIFT

RENERE 
LUFT

LAVERE EJER-
OMKOSTNIGER
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

* Enhedsydeevne målt i henhold til ISO1217, Bilag C, seneste version.
** Lydniveau målt i henhold til ISO2151 2004

* Tillæg ekstra bredde på +65mm ved 10 hk-modellen.

Model

Maks.
drifts-

tryk

Reference 
drifts-

tryk

FAD
@ reference-

forhold*

Motor-
effekt

Støj-
niveau 

**

Vægt

Gulv-
monteret

Tank- 
monteret 

200 l

Tank-
monteret 

200 l + 
tørrer

Tank- 
monteret

270 l

Tank- 
monteret 

270 l + 
tørrer

Bar Bar m3/t l/min. cfm kW hk db(A) kg

Sonetto 3
8 7,5 22,0 366 12,9

2,2 3 61 110 165 190 180 205
10 9,5 17,6 294 10,4

Sonetto 4
8 7,5 28,4 474 16,7

3 4 61 115 170 195 185 210
10 9,5 22,0 366 12,9

Sonetto 5.5
8 7,5 36,0 600 21,2

4 5,5 62 120 175 200 190 215
10 9,5 31,0 516 18,2

Sonetto 7.5
8 7,5 53,3 888 31,4

5,5 7,5 66 130 185 210 200 225
10 9,5 46,8 780 27,5

Sonetto 9
8 7,5 63,7 1062 37,5

7,5 10 68 140 195 225 210 240
10 9,5 59,0 984 34,7

Model Længde Bredde* Højde

Gulvmonteret 620 630 950

Tankmonteret 200 l
1430 600 1260

Tankmonteret 200 l med tørrer

Tankmonteret 270 l
1540 600 1350

Tankmonteret 270 l med tørrer

Tankmonteret 500 l
1940 605 1500

Tankmonteret 500 l med tørrer

H
øj

de

LængdeBredde

H
øj

de

Længde
Bredde

DIMENSIONER
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ALUPS 
ARV

ALUP blev grundlagt i Tyskland i 1923 og har taget sit navn 
efter de bilprodukter, der blev fremstillet på det mekaniske 
værksted i Köngen, hvor virksomheden startede: Auto-Luft-
Pumpen. Blot to år senere udviklede ALUP sin første 
stempelkompressor. I 1980 blev de første roterende 
skruekompressorer en del af produktporteføljen.

Den erfaring og ekspertise, som virksomheden har erhvervet 
sig år efter år, er sammen med innovation, hvad der har ført 
til en produktportefølje af høj kvalitet i dag. Navnet ALUP 
Kompressoren er blevet synonymt med innovativ teknologi 
iblandet en stærk sans for tradition. ALUP Kompressoren 
ligger stadig i hjertet af Baden-Württemberg, hvor det hele 
begyndte for næsten et århundrede siden.

DRIVEN BY TECHNOLOGY, 
DESIGNED BY EXPERIENCE

Hvad sker der, når passion for teknologi møder praktisk 

industriel erfaring? Design, der er nemmere at installere 

og vedligeholde, så du kan fokusere på dit arbejde. Vores 

udvidede produktsortiment indeholder den helt rigtige 

maskine til dig – også perfekte løsninger, der møder dine 

krav til produktion.  Høj energiudnyttelse sikrer, at du får din 

investering igen og reducerer dit CO2-aftryk. Og fordi nærhed 

til kunderne er et af vores kvaliteter, så vil du altid være et 

skridt længere fremme med os, når dine behov ændrer sig. 

1923
Grundlagt i  

Tyskland

1925
Første stempel-

kompressor

1980
Første roterende  

skruekompressorer

i dag
Innovativ teknologi
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www.alup.com

Kontakt din lokale ALUP Kompressoren-repræsentant
69

99
64

05
30

Care
Vedligeholdelse er det

service handler om:

Professionel service udført 
af dygtige fagfolk, der 
anvender originale dele af 
høj kvalitet.

Trust
Tillid opnås ved at holde 
vores løfter om pålidelighed, 
uafbrudt ydelse og en lang 
levetid for udstyret.

Efficiency
Udstyrets effektivitet sikres 
ved regelmæssig 
vedligeholdelse. En effektiv 
serviceorganisationen

gør hele forskellen, når det 
drejer sig om originale 
reservedele og service.


