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VÅRA PRODUKTER

KOMPLETT SORTIMENT HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA 

 Instrument  
 
 Krohne Flöde, nivå, analys 
 Foxboro Tryck, flöde, analys 
 Satron Oy Tryck, Pasve 
 Siemens Tryck, nivå 
 Krohne Inor Temperatur 
 Pentronic Temperatur 
 Kral Flöde 
 McCrometer (V-Cone) Flöde 
 Kurz Flöde 
 Höntzsch Flöde   
 Fike system  Aktivt explosionsskydd 
 SOR Tryckvakter 
 Stiko Manometrar, termometrar 
 KEP Flödesdatorer, flödesindikatorer 
 Ametek (Jofra) Temp-, tryck, signalkalibrering
 Meriam  LFE Laminärflödeselement
 PR Electronics  Signalbehandling
 Williamson IR-pyrometrar

 Ventiler & automation  
 
 Worcester  Kulventiler 
 Argus Kulventiler
 Gefa Vridspjällventiler 
 Unicom Vridspjällventiler
 AZ Armaturen Kikventiler 
 Atomac Linade ventiler 
 RF Slangventiler 
 Persta Kägel- och kilslidventiler 
 Valtek  Reglerventiler 
 Kämmer Reglerventiler 
 NAF Reglerventiler
 Orbinox Skjutspjällventiler 
 Ashford Instrumentventiler 
 Norbro Pneumatiska manöverdon 
 K-Control Gränslägesboxar 
 Bernard Elmanöverdon 
 Eckardt Ventillägesställare 
 Niezgodka Säkerhetsventiler 
 Besa Säkerhetsventiler 
 Fike Sprängbleck 

P
ro

d
u

kt
p

ro
g

ra
m

 2
0

1
5

-1
1

VENTILER
Sedan slutet av 50-talet representerar vi flera av 
världens främsta tillverkare av industriventiler. 

Vårt breda och djupa program av reglerventiler, 
handventiler och automatiserade avstängnings-

ventiler täcker alla applikationer inom papper- och  
massatillverkning. Egen serviceverkstad gör 
kundspecifika produktanpassningar som till 

exempel dimensionering och montering 
av manöverdon. 

INSTRUMENT
I ett av marknadens bredaste instrumentprogram 

för pappers- och massaindustrin hittar du 
produkter från världens ledande tillverkare. 

De ger dig hög mätnoggrannhet och tillgänglighet 
samt bidrar till en kostnadseffektiv massaprocess 

och högre produktkvalitet. I kombination med 
vår produkt- och applikationskunskap får du 

den mättekniska lösning som passar bäst 
för just din anläggning.



3-delad kulventil
Troligtvis den ventiltyp 
med flest användnings-
områden på massabruket 
då den är enkel att anpassa 
för olika anslutningstyper. 
Sätena är enkla att byta för 
reparation eller anpassning 
till olika applikationer. 
Vanlig som ”vent och drän” 
ventil.
Worcester-Flowserve
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Kikventil
Kikventilen är en robust 
ventil helt fri från döda-
utrymmen där media 
kan stelna och fastna. Ett 
alternativ till metalltätande 
kulventiler för olika lut-
applikationer samt 
applikationer med hög 
andel av fasta partiklar. 
AZ Armaturen
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Mjuktätande 
vridspjällventil
Ett ekonomisk val. 
Passar utmärkt för vatten-
applikationer utan 
kemikalier och för mindre 
inblandning av fasta 
partiklar.  
GEFA
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Hårdtätande
vridspjällventil
Dubbelexcentrisk ventil 
med PTFE säte. Robust 
vridspjäll som klarar högre 
tryck och temperatur än 
den mjuktätande. Finns 
även med metallsäte för 
högre temperaturer.
GEFA och
NAF – Flowserve
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Gastät vridspjällventil
Om det är platsbrist och 
vikten på ventilen skall 
hållas nere är en trippel-
excentrisk vridspjällventil 
ett bra alternativ till 
traditionella kilslidsventiler. 
Krävs ”fail safe”-don är 
den här ventiltypen det 
självklara valet för ånga.
Unicom
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5Kägel- och 
kilslidsventil
Det självklara valet för ånga 
och matarvatten. Säker 
avstängning av media med 
höga tryck och tempera-
turer. Hittas ofta vid soda 
pannan, turbinen och 
indunstningen. 
Persta
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Linad kulventil
Blekkemikalier är mycket 
korrosiva. Istället för att 
använda exotiska kost-
samma metaller använder 
man ofta ventiler där alla 
mediaberörda delar är av 
PTFE/PFA. 
Atomac–Flowserve
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Skjutspjällventil
Pappersmassa kräver fullt 
genomlopp samt ventiler 
som kan skära av fibrerna 
vid stängning. En skjut-
spjällventil har båda dessa 
egenskaper, dessutom har 
den ett litet inbyggnads-
mått, låg vikt och en 
lägre prislapp jämfört med 
många andra ventiltyper. 
Orbinox
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Massaprovtagare
Det är viktigt att hela tiden 
kontrollera massan, provet 
skall tas en bit in i röret 
för att vara representativt, 
det gör man enklast 
genom en specialframtagen 
provtagare.
Satron
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Säkerhetsventil
Vid innestängt media finns 
alltid risk för termisk 
expansion. Lösningen 
för att undvika skadligt 
övertryck är en mindre 
säkerhetsventil. För att 
skydda ångsystemet 
används höglyftande 
säkerhetsventiler med stor 
kapacitet.
Niezgodka och Besa
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Sätesreglerventil
Skall höga tryckfall regleras 
är en sätesreglerventil 
bästa valet. Ventiltypen 
hanterar ljud och 
kavitationsproblem bäst. 
Noggrann precision-
reglering är en annan 
paradgren.
Valtek–Flowserve och 
Kämmer–Flowserve
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Kulventil med 
keramiska innerdelar
Vid kraftigt errosiva medier 
som samtidigt har hög tem-
peratur och/eller innehåller 
korrosiva kemikalier, då 
kan en kulventil med 
keramiska innerdelar vara 
enda lösningen.
Atomac–Flowserve
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Kulsektorventil
En av de mest förekom-
mande ventiltypen för 
reglering på massabruket. 
Den höga kapaciteten, 
relativt stort reglerområde 
samt möjligheten att 
hantera fibrer har gjort den 
väldigt populär. 
NAF–Flowserve
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Vridspjällventil
för reglering
Då stora flöden ska regleras 
är vridspjällventilen ett 
ekonomiskt alternativ till 
kulsektorventilen. 
NAF–Flowserve
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Flänsad kulventil
Hög flödeskapacitet och 
säker avstängning gör att 
den flänsade kulventilen 
ofta är huvudavstängnings-
ventil i allt från fiberlinjen 
till mer besvärliga lutapp- 
likationer. PTFE-säten för 
att ge hög täthet och säten i 
metall för slitande media. 
Worcester–Flowserve
och NAF–Flowserve
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Magnetiskt induktiva 
flödesmätare
Optiflux-serien finns i en 
lång rad varianter, anpassa-
de för olika applikationer. 
Indosering, massa, 
spädning, utsläpp, färg, kyl-
vatten – induktiva mätare 
finns överallt i processen.
KROHNE
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Coriolis 
massflödesmätare
Mätare med multifunktion, 
om massflöde, densitet, 
temperatur, volym och 
koncentration. Optimass-
serien erbjuder givare för 
alla typer av driftsfall. 
Används för biobränslen, 
dosering, mesa- koncentra-
tion, färg med mera. 
KROHNE och Foxboro
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Ultraljudsflödesmätare
Värme, gas, kemikalier 
med mera mäts bäst med 
ultraljud. Optisonic- och 
Altosonic-serien finns i 
versioner både för process-
styrning och debitering-
Optisonic passar bra för 
många positioner i energi- 
återvinningskretsen, till 
exempel för varm lut.
KROHNE
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Vortexflödesmätare
Vanligaste applikationen är 
som ångflödesmätare, men 
med en inbyggd funktion 
erbjuder vi även energi- 
mätning. En vortexmätare 
kan även användas för 
vätska och gas, till exempel 
för övervakning av 
tryckluftsnätet.
KROHNE och Foxboro
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Termisk
massflödesmätare
Insticks- och inlinegivare 
för luft och gasflöden i 
olika applikationer. En 
termisk mätare styr och 
övervakar rökgasflöden och 
ventilationssystem i både 
fabrik och lager.
Kurz och Höntzsch
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Svävkroppmätare
Enkel och robust mätare 
som används för manuell 
injustering av spädflöden, 
sköljsystem med mera. 
Finns i två grundutförande, 
med mätrör i glas eller 
metall.
KROHNE

21 Differenstrycks-
flödesmätare
Stora kanaler och rör där 
flödet är lågt är ett exempel 
där mätare av denna typ 
används. V-cone har 
dessutom litet (eller inget) 
behov av rakt rör för att 
mäta rätt vilket gör den lätt 
att installera.
McCrometer
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Trycktransmittrar
Linjetryck, differenstryck, 
nivå, flöde – applikationer 
för tryckmätare och 
transmittrar finns överallt i 
processen. 
KROHNE, Foxboro, 
Satron och Simens
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Manometer
Lokal tryckindikering via 
vanliga manometrar främjar 
dessutom säkerheten 
och förenklar service och 
underhållsarbete. En 
tryckvakt kombinerar 
dessutom detta med 
elektriska signaler för 
styrning, kontroll och 
förregling. 
Stiko och SOR
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Ventilblock & tillbehör
Genom att installera 
tryckmätare via ventilblock 
och andra tillbehör (till 
exempel kondensatkärl i 
ångledningar) förenklas 
service och underhåll.
Schneider
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Temperaturgivare
Temperatur är den 
vanligaste och viktigaste 
mätstorheten i process-
industrin. Rätt temperatur 
främjar både produkt-
kvalitet och säkerhet. 
Finns i olika utföranden 
anpassade för olika process-
avsnitt.
Pentronic och 
PR-Electonics
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Nivåmätare
I princip allt som lagras 
i tankar, fickor och 
cisterner behöver mätas. 
Både i inventariesyfte och 
i processregleringssyfte. 
Applikationen avgör vilken 
mätprincip som passar bäst 
och bland våra produkter 
finns radar, ultraljud, tryck 
och mekaniska givare.
KROHNE och Siemens
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Montageventiler
Gör din arbetsmiljö säkrare 
och undvik att trycksatta 
system av misstag öppnas 
under service och under-
hållsarbeten. En Pasve-
ventil skyddar både 
personal och process.
Satron

28

Analysinstrument
Med kemisk analys menar 
vi sensorer för ett antal 
parametrar som till 
exempel pH, konduktivitet, 
COD med mera. Alla 
våra  sensorer monteras 
i processen och mäter 
direkt för snabba svar och 
reglering.
KROHNE och Foxboro
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Kalibrerings- och 
testutrustning
I alla fall där ett bra, säkert 
och riktigt mätvärde krävs 
behövs spårbara kalibre-
ringar. Vi har utrustning 
(och tjänster) som kan 
användas för detta. 
Tjänsterna inkluderar även 
olika former av mätosäker-
hetsanalyser.
KROHNE och Ametek
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VI MÄTER OCH STYR DIN PROCESS 
Ett urval från Nordens största sortiment av ventiler och instrument.

SILO

BARK FLIS FLIS

VITLUTSCISTERN

VITLUTSFILTER

KAUSTICERING
SVAGLUTSFILTER

GRÖNLUTSKLARNARE

LÖSARE

INDUNSTNING

SODAPANNA

KVISTSILERI
SYRGASBLEKERI

EFTERSILERI

TVÄTTERIBLEKERI

KLOR/KLORDIOXIDKLORDIOXID

ALKALI KLORDIOXID

MASSAKAR VIRAPARTI PRESSPARTI

FLÄKTTORK SAX BALPRESS

TVÄTTANKAR

FÖRSILERI

SVARTLUT

TJOCKLUT

MESATVÄTTFILTER
MESAUGN

FLISTRANSPORT

VEDTRANSPORT BARKNINGBARRVED/
LÖVVED

FLISSTACK

HUGG

ÅNGTURBIN

FLÖDESSCHEMA

VÅRA PRODUKT- 
SPECIALISTER  

KAN MER: 

www.fagerberg.se

VENTILER INSTRUMENT

OBS! Flödesschemat är en principskiss och inte en 
exakt återgivning av pappersmassaprocessen.
Placeringen av produkter är endast ett exempel.
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