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När vi säger all inclusive menar vi det också. 

Det är därför du hittar Nordens största samlade 

sortiment av ventiler och instrument här – båda 

lika starka och uppbackade av de främsta ex-

perterna inom sina områden. För precis som i 

din process är det helheten som räknas, att alla 

delar fungerar ihop och samspelar för att ge dig 

den bästa totallösningen. I denna ingår också 

nödvändiga dokument och certifikat samt kom-

plett serviceverkstad och hög leveransbered-

skap från vårt lager i Göteborg. 

All inclusive!
Ventiler, instrument och know-how

UTBILDNING

PROJEKTLEDNING

PRODUKTVAL & DIMENSIONERING

MONTERING & KUNDANPASSNING  

FÄLTSERVICE

STORT VARULAGER
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Ventiler och  
automation
Sedan slutet av 1950-talet representerar Fagerberg ett flertal 
ledande tillverkare av industriventiler. Vårt program av regler-
ventiler, handventiler och automatiserade avstängningsventiler 
täcker allt från aseptiska läkemedelsprocesser till tung pro-
cessindustri som massatillverkning och raffinaderier. Pneuma-
tiska och elektriska manöverdon för automatisering dimensio-
neras och monteras i vår egen verkstad.

Kulventil
AT13/14
3-vägs kulventil med 
L-borrad kula. Utförande 
med 90° alternativt 180° 
manöver. Svets eller gängad 
anslutning. Syrafast eller 
kolstål. 
DN15-50.
Worcester – Flowserve

Kulventil
51-55-serien
819-829-serien
Flänsad kulventil i firesafe-
utförande. Fullt eller 
reducerat utförande. 
Syrafast eller kolstål. 
Flänsar.
PN16/40, ANSI 150/300. 
DN15-250.
Worcester – Flowserve

Kulventil
A44/A459-serien
Originalventilen i 3-delat 
utförande. Långa/korta 
svetsändar samt gängad an-
slutning. Syrafast eller kolstål 
DN8-150.
Worcester – Flowserve

Kulventil
Triball
3-delad kulventil med fullt 
genomlopp avsedd för av-
stängning och on-off. Finns 
även i metalltätat utförande. 
DN10-100.
NAF – Flowserve

Kulventil
F44/F459
3-delad kulventil i firesafe-
utförande. Brandprovad 
enligt ISO 10497. Svets 
eller gängad anslutning. 
Syrafast eller kolstål 
DN8-150.
Worcester – Flowserve

Kulventil
FK 75-79
Flänsade kulventiler med fullt 
genomlopp för höga tryck 
och temperaturer. PTFE- alt 
metallsäten. Syrafast, kolstål. 
TA-luft godkänd.  
DN15-800, PN16-250, 
ANSI 150-2500.
Argus – Flowserve

Kulventil
Duball DL
Metall- eller mjuktätande 
fullopps kulventil för använd-
ning som avstängning-, on/
off- eller reglerventil. 
DN 25-400, 1”- 16”
PN 10-40, 
ANSI Class 150 & 300.
NAF – Flowserve

Kulventil
AKH5 
Flänsad keramiskt linad 
kulventil för slitande media.
DN25-100, PN16, 
ANSI 150.
Atomac – Flowserve

Kulventil
DG1
3-delad kulventil i egen 
design. Gängändar alt. 
korta/långa svetsändar. 
Direktmontering av 
manöverdon.
Syrafast stål. 
DN8-150.
GEFA

Kulventiler är enkla att underhålla och automatisera samt karakteriseras av kompakt utförande och lågt tryckfall.   

KULVENTILER
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Vridspjällventil
HG1
Dubbelexcentrisk 
processventil med 
ansättningsbar packbox. 
Metall- eller PTFE-säten. 
DN50-600, PN10-25, 
ANSI 150-300.
GEFA

Vridspjäll
Torex
Trippel-excentriskt 
vridspjäll för säker avtät-
ning och minimalt slitage 
på sätet.
DN 80-1000, 3”- 40”
PN 10-40, 
ANSI Class 150, 300
NAF-Flowserve

Kikventil
F-3 & 4-ISO Standard
Flervägskikventil i ett stort 
antal olika utförande på 
flöden.
DN15-500, PN10-40
½’’-20’’ /Class 150-300
AZ armaturen

Vridspjällventil
KG9
Mjuktätande vridspjällventil 
med spjäll och spindel i ett 
stycke.  
2-delat hus. DN25-1200 
PN10-16, ANSI 150.
GEFA

Kikventil
F-2 Extra-ISO-FSN 
Full genomloppskik med 
cirkulärt genomlopp utan 
några begränsningar på 
flödet för minimala
tryckförluster.
DN15-600, PN10-100
½’’-24’’ /Class 150-600
AZ armaturen

Kikventil
BW-2-ISO-Standard
Kikventil med svets-
anslutning.
DN10-500, PN10-100
3/8-20’’ class 100-600
AZ armaturen

Vridspjällventil
K11
Mjuktätande vridspjäll-
ventil helt i syrafast stål. 
Spjäll och spindel i ett 
stycke. 2-delat hus. DN25-
300 PN10-16, ANSI 150.
GEFA

Vridspjäll 
TOD
Trippelexcentrisk design för 
gastät avstängning med me-
tallisk tätning. Material efter 
önskemål. SIL-certifierad.
PN16-160 ANSI 150-1500
DN80-DN1500.
Unicom

Har samma användningsområde som kulventiler, men för större rörledningsdimensioner  
och vanligtvis lägre tryckklasser.

Kikventiler ger med sin stora tätningsyta och ansättningsbara plugg en mycket pålitlig avstängning under lång tid.

KIKVENTILER

VRIDSPJÄLLVENTILER

Kikventil 
F-2-ISO- Standard
Ansättningsbar kikventil med 
DIN ISO 5211 topp. Många 
utförande, allt från ventiler 
i kolstål till reglerversioner i 
titan. DN15-600, PN16-40 
ANSI 150-300.  
AZ armaturen

Kägel- och  
bälgventil
200AE
Kägel- och bälgventiler av 
stål, syrafast eller legerat 
stål. 
DN10-200, PN10-160.
Persta

Kägelventil
200LM
Kägelventiler av stål, syrafast 
eller legerat stål. 
DN10-65, PN100, 630.
Persta

Kilslidventil
700JJ
Smidd kilslidventil av stål, 
legerat eller rostfritt stål med 
fläns- eller svetsanslutning. 
DN15-1000, PN10-160.
Persta

Kilslidventil
700JT
Smidd kilslidventil av stål, 
legerat eller rostfritt stål med 
svetsanslutning. Trycktätad 
överdel.
DN50-700, 
PN100-630/PN0
Persta

Mest för ånga och kondensat samt för petroleumprodukter.
KÄGEL- OCH KILSLIDVENTILER
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Skjutspjällventil
TK
Syrafast ventil/överdel med 
icke stigande spindel med 
genomgående spjällblad för 
t ex pappersmassa med hög 
koncentration. Löstagbar 
flänsring för att enkelt kunna 
processanpassa ventilen.
DN50-1000, DIN PN10 
och ANSI B16.5
Orbinox

Skjutspjällventil
Domino
Robust design för krävande 
applikationer. Unik sätes- 
design fri från ”döda” ut-
rymmen. Dubbelsidigt tät.
GEFA

Slangventil
BE
För on/off och reglering på 
slurry, vätskor eller pulver 
som är erosiva, korrosiva 
eller proppbildande.  
DN25-1000, PN1-64. 
RF

Skjutspjällventil
RF SKG
Gummilinad skjutspjäll-
ventil med avtätning i 
båda riktningar samt 
genomgående spjäll.
DN 80-1200, 3”-48”
PN 10, ANSI Class 150
RF

Främst vid hantering av partikelhaltiga media samt pulverapplikationer.

Skjutspjällventil
EK
Syrafast ventil/överdel 
med icke stigande spindel. 
Löstagbar flänsring för att 
enkelt kunna processan-
passa ventilen.
DN50-1200, DIN PN10 
och ANSI B16.5
Orbinox

SLANG- OCH SKJUTSPJÄLLVENTILER

Backventil
RF 8686 TK
Ventilhus av kolfylld 
PTFE med stödring av
rostfritt stål. 
DN15–125, PN10.
GEFA

Spjällbackventil
NAF-Check
Spjällbackventil med 
lutande säte.
Konstruktion som ger 
utmärkt täthet och mini-
merar risk för vattenslag.
DN 40-1000, PN 25-40.
NAF – Flowserve

Backventil
240, 640-serien
Kägel- och spjällback-
ventiler. Stål och legerat 
stål. DN10-800,  
PN10-630.
Persta

Backventil
RM66
Spjällbackventil i 
syrafast stål. 
Ekonomiskt alternativ 
för PED Kategori I.
DN40-1200, PN10-40.
Orbinox

Backventil
RF2666
Discbackventil i syra-
fast stål. DN15-150, 
PN6-40.
GEFA

Används för att hindra returflöden.
BACKVENTILER

Kulventil
AKH2.2-AKH2  
Flänsad ventil för korrosiva 
media där alla mediaberörda 
delar är av PFA, FEP eller PP
DN15-300, PN16,  
ANSI 150-300.
Atomac – Flowserve

Vridspjällventil
KG6
PTFE-linad vridspjäll-
ventil med spjäll och 
spindel i ett stycke. 
2-delat hus.
DN50-600, PN10-16. 
GEFA

Backventil
ARK2
PFA-linad spjällbackventil 
för inspänning mellan 
flänsar. 
DN50-400, PN16,
ANSI 150.
Atomac – Flowserve

Kikventil
F-2 ISO-Standard A
Flänsad kikventil utan några 
tomutrymmen för korrosiva 
media. Alla media berörda 
delar är linat.
DN15-300/ PN10-40
½’’ -12’’ Class 150-300.
AZ armaturen

Backventil
ARV2
Flänsad PFA-linad 
kulbackventil. Finns 
även som fullflödesvariant 
(typ ARL).
DN 15 -200, PN16, 
ANSI 150.
Atomac – Flowserve

Ventiler för korrosiva medier.

LINADE VENTILER
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Reducer- och  
överströmningsventil
70- och 80-serien
Självverkande reducer- och 
överströmningsventil med  
intern impulsledning. Finns med 
gäng- eller flänsad anslutning. 
Varianter för hygieniska krav 
finns även att tillgå. 
DN6-100
Niezgodka

Reducer- och över-
strömningsventil
5801/5610 
Självverkande reducer- 
eller överströmningsventil 
med extern impulsledning 
för ånga och icke korrosiva 
vätskor. Flänsad anslutning.
DN10-200 (5801)
DN15-100 (5610)
Valtek – Flowserve

För konstanthållning av tryck före eller 
efter ventilen.

Säkerhetsventil
Fjäderbelastad med flänsad 
anslutning i stål eller syra-
fast utförande.
DN15-DN100 
Niezgodka

Säkerhetsventil
Fjäderbelastad med gängad 
anslutning, i stål eller syra-
fast utförande. Varianter för 
hygieniska krav finns även 
att tillgå.
DN10-40.
Niezgodka

Säkerhetsventil 
Fjäderbelastade höglyf-
tande ventiler med hög 
avlastningskapacitet. Stål 
eller syrafast utförande.
DN20-DN250.
Besa

För att skydda utrustning mot skadliga övertryck.
SÄKERHETSVENTILER

EGENMEDIASTYRDA VENTILER

Används för att enkelt kunna observera vad som 
sker inuti ett rör eller en behållare.

Synglas
Ocular
Synglas enligt DIN3237-1 i 
syrafast stål eller kolstål.
Borosilicate DIN7080.
DN15-250, PN10-40
AZ Armaturen

Synglas
ASG
PFA Linad synglas med glass 
av borosilicate 7080.
Finns två samt flervägsanslut-
ningar, samt ändlock ASG-B
ASG /ASG-B
DN25-250, PN16
½’’ -10’’ Class 150
Atomac – Flowserve

Double Block and Bleed 
ventil
DBI
Tvåvägskikventil med full-
ständig avstängning i båda 
flödesriktningarna.
Säker avstängning både upp-
ströms och nedströms samt
ständig läckagekontroll via 
dräneringssystemet.
AZ armaturen

SYNGLAS
Kikventil med expanderande plugg.

Double Block and Bleed 
ventil 
Omniseal
Gastät avstängning i båda 
flödesriktningarna,
samtidigt som ventilhuset kan 
dräneras via det integrerade 
tryckavlastningssystemet. 
PN10-100, ANSI 150-600, 
DN50-900.
Omnivalve

För att hålla hög säkerhet och kvalitet på din process.

Montageventil för 
trycktransmittrar
PASVE®

Finns med flera process-
anslutningsalternativ. 
Passar även utmärkt för
pH-elektroder.
Satron

Provtagare
Contiflow
För provtagning utan 
stopp i flödet.
Möjligt att pigga. 
DN15-100  PN10-40
NPS1/2’’ -4’’ /Class 
150-300
AZ armaturen

Tankprovtagare
KP-S
Tankprovtagare för vätskor 
och fasta ämnen.
DN15-100 PN10-40
1/2’’-4” Class 150-300
AZ armaturen

MONTAGE- OCH PROVTAGNINGSVENTILER

DOUBLE BLOCK AND BLEED VENTILER

Nål- och  
instrumentventil
174
Bälgtätad ventil med  
pneumatiskt manöverdon.
DN6-25.
Ashford

Nål- och  
instrumentventil
171
Gänganslutning alt 
svetsändar med  
konventionell packbox 
eller bälgtätning.  
DN6-15.
Ashford

Främst avsedda för kärnkraftsapplikationer. 
NÅL- OCH INSTRUMENTVENTILER
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Pneumatiskt  
manöverdon
RD, FK-serien
Enkelverkande: 
Moment 5-4000 Nm. 
Dubbelverkande: 
Moment 12-5000 Nm.
Norbro – Flowserve

Pneumatiskt  
manöverdon
AP, APM-serien
Enkelverkande: 
Moment 10,5-796 Nm. 
Dubbelverkande: 
Moment 17,7-1276 Nm.
Sirca

Pneumatiskt  
manöverdon
RG-serien
Manöverdon i modulkon-
struktion av scotch-yoke 
type. Momentområde från 
2000 Nm till 250 000 Nm 
i åtta storlekar.
Automax – Flowserve

Elektrisk
manöverdon
RCEL
Robust och tillförlitligt 
elektriskt manöverdon för 
90-graders manövrerade 
ventiler. 14 olika storlekar 
från 003 som ger max 
30Nm till 250-donet som 
ger hela 2452Nm. 
Remote Control

Pneumatiskt
manöverdon
Turnex
Kraftfullt manöverdon 
utvecklat för bästa regler-
prestanda.
NAF– Flowserve

Pneumatiska kvartsvarvsdon används mest för automation av vridspjäll och kulventiler,  
medan våra eldon finns för både linjära och vridande rörelser.

MANÖVERDON

Vridkägelventil
Maxflo
Excentrisk vridkägelventil 
för flänsad eller inspänd 
anslutning. För applika-
tioner som kräver hög 
flödeskapacitet och god 
reglerförmåga. DN25-300, 
PN16-40, ANSI 150-300.
Valtek – Flowserve

Kulventil
V-Flow
Kulventil med V-format 
kontursäte, 2 funktioner i 
ett: gastät avstängning och 
reglering med god preci-
sion. DN15-100.
Worcester – Flowserve

Kulsektorventil
Setball
V-portformad kula vilket ger 
stort reglerområde och nog-
grann reglering även vid små 
flöden och med trögflytande 
medier som har hög kon-
centration av fasta partiklar. 
DN25-500, PN10-40.
NAF-Flowserve

Vridspjällventil
Torex
Trippel-excentriskt vridspjäll 
med lågt momentbehov för 
reglering av stora flöden.
DN 80-1000, 3”- 40”
PN 10-40, 
ANSI Class 150, 300
NAF-Flowserve

Vanligt förekommande på större flöden samt vid applikationer där mediat innehåller stor mängd fasta partiklar.
VRIDANDE REGLERVENTILER

Sätesreglerventil
Flow Top
Allround sätesreglerventil 
som täcker de flesta appli-
kationer. Flänsad eller 
svetsanslutning. 
DN15-400, 
PN16-160, ANSI 150-900.
Valtek  – Flowserve

Sätesreglerventil
SmallFlow/TotalFlow
Specialentiler för små flöden, 
höga tryck, bälgtätande 
konstruktioner och cryo-
applikationer. Syrafast 
manöverdon. 
DN15-150, PN40-400, 
ANSI 150-2500.
Kämmer – Flowserve

Sätesreglerventil
Mark One
Robust ANSI-ventil. 
Kolvställdon för stabil 
reglering. Reglerventil för 
stora tryckfall och andra 
extrema driftförhållanden. 
0,5”-24”, ANSI 150-2500. 
(Max 48” vid max ANSI 
1600).
Valtek – Flowserve

Sätesreglerventil
LinedFlow
Bälgtätande sätesregler-
ventil med PFA-lining.
Utblåsningssäker spindel, 
stark infästning av fodret 
som tål vacuum. 
DN15-100, PN16, 
ANSI 150.
Kämmer – Flowserve

För krav på hög reglerprecision och/eller vid risk för kavitation eller höga ljudnivåer.

SÄTESREGLERVENTILER
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Magnetventil
341N
Direktmonterad mag-
netventil för styrning av 
pneumatiskt manöverdon. 
Konverterbar mellan 3/2- 
och 5/2-funktion. Flertal 
utförande på spolar vad gäller 
spänning och skyddsklasser.
Parker Lucifer

Magnetventil
971
Direktmonterad magnet-
ventil för styrning av 
pneumatiskt manöverdon. 
Konverterbar mellan 3/2- 
och 5/2-funktion. Flertal 
utförande på spolar vad gäller 
spänning och skyddsklasser.
Norgren Herion

Ändlägesindikering
007-M, 007-P
Toppmonterad mikrobrytar-
box för indikering av öppet 
och stängt läge. Utförande 
med och utan visuell indike-
ringsfyr. Såväl mekaniska som 
beröringsfria kontakter samt i 
flera olika kapslingsklasser.
K-Controls

Ändlägesindikering
007-100
Ex d-kapslad mikrobrytarbox 
för indikering av öppet och 
stängt läge. Utförande med 
och utan visuell indike-
ringsfyr. Som standard med 
extra plint för inkoppling av 
magnetventil.
K-Controls

Ändlägesindikering
MBX
Toppmonterad mikrobrytar-
box för indikering av öppet 
och stängt läge. Utförande 
med och utan visuell indike-
ringsfyr. Såväl mekaniska som 
beröringsfria kontakter samt i 
flera olika kappslingsklasser.
GEFA

Ventillägesställare 
SRD 998
Microprocessbaserad 
med Hart- eller Fältbuss-
kommunikation. Fulltext 
LCD-display med meny-
språk på svenska. Avancerad 
diagnostik.
ATEX klassad.
Foxboro-Eckardt

Ventillägesställare
Sipart PS2
Microprocessbaserad med 
Hart- eller Fältbuss-
kommunikation. Piezo-
elektriska styrventiler ger 
lågluftförbrukning. ATEX 
klassad.
Siemens

Ventillägesställare 
D30
Fjäderbelastad spindel med 
friktionskoppling, modern 
reglerprocessor och fulltext 
LCD-display. 
Hög luftkapacitet.
PMW – Flowserve

Ventillägesställare 
Logix 3800
Moduluppbyggd digital 
lägesställare. Ett pneuma-
tiskt relä med slidventil ger 
hög kapacitet och minskad 
generell luftförbrukning vid 
stillastående. Beröringsfri 
överföring av ventilläget 
samt stor belyst display. 
Valtek – Flowserve

För att styra och kontrollera pneumatiskt drivna ventiler.

För att styra pneumatiska manöverdon.   

VENTILLÄGESSTÄLLARE

MAGNETVENTILER

Finns för 
iPhone 

och Android!

Med hjälp av vår app kan du enkelt få fram 
ditt Kv- eller Cv-värde för de vanligaste 
medierna; vatten, ånga och luft. Detta 
kapacitetsvärde hjälper oss att välja rätt 
storlek och typ av ventil.

FAGERBERG-APPEN
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Tryckavlastare 
Beroende på applikation väljer man rund eller rektangulär explossionspanel.
Fike

Skyddar utrustning mot gas- och dammexplosioner.

Sprängbleck
Vi har ett komplett sortiment av sprängbleck och hållare som 
överensstämmer med internationella regelverk. Våra spräng-
bleck möter industrins krav och anpassas efter kundens behov.

Skyddar utrustning mot skadligt övertryck och är 
ett komplement till säkerhetsventiler.

• Termisk expansion.

• Kemisk rusningsreaktion.

• Extern brand eller förlust av köldmedel.

• Förlust av reningsgas.

• Provade och validerade i fullskaliga tester.

• Brett utbud av storlekar och  

 konfigurationer.

• Stort sortiment av lagerhållna produkter   

 innebär korta leveranstider.

• Öppningstrycket på varje batch testas   

 innan varje leverans.

• Övervakning med inbyggda givare kan ske  

 vid ert larmbord eller annan valfri plats i   

 er anläggning.

• Mekaniska skador.

• Skada på produkter.

• Miljöskador.

• Personskador.

• Produktionsstopp.

Fixerar blecket på rätt sätt.

Sprängbleck
Blecken finns i en mängd utfö-
randen och material för att klara 
alla tänkbara applikationer. 
Finns även för hygieniska krav.
Fike

Passivt explosionsskydd
Säkerhet är ingen tillfällighet. Vår samarbetspartner Fike 
har över 70 års praktisk erfarenhet och tillsammans har vi 
ett team av ingenjörer, applikationsspecialister och forskare 
som förstår din process. De tar fram lösningar anpassade till 
dina krav på skydd för människor och maskiner.  

Sprängbleckshållare
Normalt spänns hållarna in 
mellan flänsar, men andra an-
slutningsformer finns att tillgå.
Fike

SPRÄNGBLECK
SPRÄNGBLECKSHÅLLARE

TRYCKAVLASTARE

VANLIGA ORSAKER TILL ÖVERTRYCK:

FÖRDELARNA MED FIKE- EXPLOSIONSPANELER:

BRIST PÅ SKYDD KAN ORSAKA:
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Säkerhetssystem 
Explosionsundertryckande 
system som upptäcker en 
explosion i dess tidigaste fas 
och stoppar den innan skada 
uppstår.
Fike

Aktivt explosionsskydd
När explosionspaneler inte är applicerbara är suppression/
isolationssystem ett alternativ. Exempel på applikationer är 
när processen finns inomhus, när öppnade explosionspaneler 
medför fara för omgivningen eller om det inte finns plats för 
explosionspaneler. 

Fike EPACO (Explosion Protection Control System) är styrsystemet där ett 
antal Fike-givare är anslutna för detektering vid en dammexplosion. Syste-
met kan anpassas för olika skyddsnivåer, innehåller rapportfunktioner och 

kan enkelt integreras i din verksamhet.

Varje system består av ett styr- och övervakningssystem, detta tillsammans med snabba och pålit-
liga "CEREX" dektektorer ger ett komplett skydd för er process.

FIKE- ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR INDUSTRIELLA TILLÄMPNINGAR

Fike:s programvara EPWorks™ ger rapporter om drift-

status, tryck och aktiveringshistoria med lättöverskådliga 

och tydliga grafer. Med Fike:s BUS-teknik kommunicerar, 

styrs och övervakas hela systemet och tillåter fjärrstyrning.

Anpassning och integration av explosionsskydd i din 

process med våra tillbehörsmoduler:

• Larmmodul: Kommando/kommunikationscentral, som kan  

 placeras i ert övervakningsrum eller annan bemannad  

 plats i er verksamhet. 

• Reläkort: Reläer för processutrustning med ett gränssnitt  

 som gör det möjligt för systemet att välja mellan kritiska  

 och icke-kritiska larm. 

• Strömförsörjning: Avbrottsfri strömförsörjning med hjälp  

 av backupbatterier.

Fike EPACO är FM, Atex, CSA och CE-godkänd.

Fike har en ledande roll inom damm-, gas- och 

hybridexplosioner. Den enkla utformningen av under-

trycksbehållaren med avsaknad av rörliga delar ger inte 

upphov till något slitage, vilket ger den oöverträffad till-

förlitlighet. Undertrycksbehållaren finns tillgänglig för en 

mängd olika applikationer och även för det höga krav på 

hygien som ställs inom livsmedelsindustrin.
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Instrument
Vi representerar ledande tillverkare och har ett av marknadens 
bredaste instrumentprogram. Våra produkter mäter noggrant 
och med hög tillgänglighet. Genom att använda rätt teknik i 
kombination med stor produkt- och applikationskunskap tar 
vi fram den lösning som passar bäst för just din verksamhet. 
Målet är att du ska få en mer kostnadseffektiv process samt 
högre kvalitet på slutprodukterna med hjälp av våra mättek-
niska lösningar.

Magnetiskt induktiv 
Optiflux 5000/7000
Perfekt för aggressiva 
och slitande medier.
Flänsad eller för inspän-
ning, lining i keramik 
och elektroder i platina.
7000-serien har kapa-
citiva (beröringsfria) 
elektroder. 
KROHNE

Magnetiskt induktiv 
Optiflux 6000
Framtagen för läkeme-
dels-och livsmedelsin-
dustrin.
Olika typer av hygie-
niska anslutningar finns 
tillgängliga. 3A och 
EHEDG-godkänd. 
KROHNE

Magnetiskt induktiv 
Batchflux 5500
Keramisk lining för 
bästa noggrannhet och 
långtidsstabilitet.
Framtagen för batchpro-
cesser inom livsmedel 
men fungerar utmärkt på 
aggressiva och slitande 
medier. 
KROHNE

Magnetiskt induktiv 
Optiflux 4000/2000
Passar krävande applika-
tioner inom kemi, gruv 
och cellulosaindustrin.
Lining i bl.a. PFA, PTFE 
eller gummi. 
KROHNE

Signalomvandlare 
IFC300/100/050
En serie av olika mät-
förstärkare till Optiflux 
serien. Från 050 som 
används i enklare appli-
kationer upp till 300 för 
de riktigt tuffa applika-
tionerna eller vid höga 
krav på noggrannhet och 
diagnostik. 
MID-godkänd.
KROHNE

Coriolis
Optimass 1000/2000
Mätare med två raka rör. 
1000 är ett ekonomiskt 
alternativ i storlekar från 
DN15-80. 2000 finns i 
DN100-DN400 och är 
MID-godkänd.
KROHNE

Coriolis
Optimass 6000
Mätare för allt från små 
flöden till stora bulkflö-
den. Från -200° till 400°. 
Tryck upp till 200 bar. 
MID-godkänd.
KROHNE

Coriolis
Optimass 7000
Ett rakt rör med  
fördelen låga tryckfall, 
lite slitage med slitande 
media, mindre risk för 
pluggning. Bra vid hygie-
niska applikationer. 
MID-godkänd.
KROHNE

Signalomvandlare
MFC400
Vid krav på hög nog-
grannhet och diagnostik.
Ger mycket noggrann 
samt stabil matning av 
massflöde och densitet 
även vid 2-fasfloden. 
Koncentrationsberäkning 
som option.
KROHNE

Coriolis 
Optimass 3000
För applikationer med 
små flöden. CO2 injek-
tion, dosering inom 
livsmedels- och dryckes-
varuindustrin är några 
exempel där Optimass 
3000 kan användas.
KROHNE

Robusta flödesmätare utan förstrypning och rörliga delar. Passar alla vätskor som är elektriskt ledande.

För vätska och gaser. Ger hög noggrannhet och mäter massflöde, densitet, volymflöde, koncentration och temperatur.

MAGNETISKT INDUKTIVA FLÖDESMÄTARE

MASSFLÖDESMÄTARE
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Vortex
84 W
Vortexmätare med 
marknadens bredaste 
mätomfång.
Foxboro

Vortex
84 W – separat 
monterad
Vortex i delat utförande 
för temperaturer upp 
till 430 °C.
Foxboro

Vortex
Optiswirl 4200C
Tryck- och temperatur-
kompenserad för 
volym-, energi- och 
massflödesmätning av 
ånga, vätskor och gas. 
DN15-300.
KROHNE

Ultraljud
Optisonic 3400
3-strålig ultraljudsmätare 
perfekt för energimätning-
ar och för mätning av olje-
och petroleumprodukter. 
Finns i versioner för höga 
tryck och temperaturer.
MID-godkänd.
KROHNE

Ultraljud
Optisonic 6300P
Portabel utanpåliggande 
flödesmätare. Batteridrift, 
USB-anslutning och ener-
gimätning. Två storlekar, 
15 – 1500 mm.
KROHNE

Ultraljud
Altosonic 5, V, V12, XI
Mångstråliga ultraljudsmä-
tare med hög noggrannhet 
och tillförlitlighet för mät-
ning på stora rörledningar 
där stora belopp mäts in. 
För både gas och vätska.
MID-godkänd. 
KROHNE

Ultraljud 
Optisonic 7300
2-strålig mätare helt 
anpassad för media i 
gasfas. Givare i titan ger 
hög noggrannhet
DN50-600, PN10-160, 
ANSI 150-1500.
KROHNE

Ultraljud
Optisonic 6300
Utanpåliggande mon-
tage ger en enkel och 
ekonomisk installation. 
Tre storlekar klarar 
rördimensioner mellan 
15 och 4000 mm.
KROHNE

Svävkroppmätare 
H250 M40
Robust mätare i syra-
fast stål. Tydlig display 
och möjlighet till olika 
utsignaler som 4-20mA/
HART, Profibus PA, FF. 
DN15-100. 
KROHNE

Svävkroppmätare
DK 46, DK 800
Mätrör i glas, försedd  
med inbyggd regler-
ventil. ¼” NPT.
KROHNE

Svävkroppmätare
VA 40
Krohnes klassiker med 
mätrör i glas. Gänga, 
fläns eller slangkoppling 
upp till 2”.   
Tillval: 4–20 mA.
KROHNE

Svävkroppmätare
DKR 46
Lik DK46 men med
integrerad flödesregulator.
KROHNE

Svävkroppmätare
DK 32/34/37
Liten mätare helt i metall, 
med eller utan reglerventil. 
¼” NPT. Tillval: 4–20 mA/
HART (DK37).
KROHNE

Flödesmätare utan förstrypning och rörliga delar. För gaser och vätskor, även icke ledande.

Tillförlitlig flödesmätare för vätska, luft och gas. Behöver ej matningspänning.

Flödesmätare för ånga, gas och rena vätskor.

ULTRALJUDSFLÖDESMÄTARE

VORTEX-MÄTARE

SVÄVKROPPSMÄTARE

Volymetrisk
OME, OMG, OMS
Skruvflödesmätare för 
mätning med <0,1 % 
noggrannhet. Avsedd 
för vätskor med smörj-
ande egenskaper.
Kral

Volymetrisk
MP
Ringkolvsflödesmätare 
för mätning med allt från 
<0,5 % noggrannhet. 
Avsedd för vätskor.        
Trimec

Robust, välbeprövad och lättförståelig 
mätprincip.

MEKANISKA MÄTARE
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Flödesmätare
V-cone
Bygger på differens-
trycksprincipen. 
Behöver inte några 
raksträckor och slits 
inte. För ånga, gaser 
och vätskor med låga 
viskositeter.
McCrometer

Strypskiva/Venturi
D/D2
Beräkning enligt ISO 5167 medföljer. 
Material: SIS 2343 eller andra material 
på förfrågan.
Dosch

Den klassiska, kanske äldsta mätprincipen för flöde står 
sig än. Nya varianter erbjuder nya fördelar.

DIFFERENSTRYCKMÄTARE

Termisk 
massflödesmätare 
454FTB 
Insticksmassflödesgivare 
för gasflödesmätning med 
avancerad microprocess-
teknologi. 
Kurz

Termisk 
massflödesmätare 
TA10
Insticksmassflödesgivare 
för luft och rena gaser.
Höntzsch

Enkla och lättinstallerade för luft och 
gas. Bra vid låga flöden.

TERMISKA MASSFLÖDESMÄTARE

Temperatur
PT-100/Termoelement
PT100 och termo-
element för de flesta 
applikationer. Finns även i 
Exd-utförande.
Pentronic

IR-pyrometer 
PRO-serien
Beröringsfri tempe-
raturmätning med 
IR-överföring. Multi-
våglängdsteknik med 
logaritmer för beräkning 
av emissivitetsfaktor.
Williamson

Termometer
Termometrar helt i 
syrafast stål. Många olika 
typer av anslutningar och 
specialutföranden.
Stiko

IR-pyrometer 
Silver-serien
Silver-serien är en familj av 
små kompakta industriella 
infraröda pyrometrar med 
lång våglängd.
Mätområde:
-40…1000°C
Williamson

Vätskeanalys
Optisens MAC 100 
Mätsystem för pH, Redox 
och Konduktivitetsmätare 
med enkelt handhavande.
KROHNE

Vårt sortiment för temperaturmätning är komplett  
och omfattar ett flertal mätprinciper.

TEMPERATUR

Flödesvakt
DWM 1000/2000
Magnetiskt  
induktiv flödes- 
vakt för ledande 
vätskor.
KROHNE

Enkla tillförlitliga  
flödesvakter.

FLÖDESVAKT

pH elektroder
Dolphin PH10
Robust och driftsäker 
pH-elektrod för svåra och 
krävande applikationer. 
T.ex. Massa-applikationer 
på Pappersbruk. Passar 
till alla traditionella 
pH-förstärkare, oavsett 
fabrikat.
Foxboro

Sensor
Smartpat COND
Smartpat Cond
Komplett 2-trådsmatad 
24VDC, 4-20mA/HART 
konduktivitetsmätare med 
integrerad mätförstärkare 
i givaren.
KROHNE

Turbiditetsmätare
VO
Analysator för process- 
och livsmedelsindustri. 
Satron

Mäter pH, Redox, O2, Konduktivitet, Turbiditet och Slamhalt i Industrins alla processer.

Turbiditetsmätare
Optisys TUR 1050 
Optisk Turbiditetsmätare 
för rena media, 0-100, 
0-1000 NTU. 
Snabb och enkel kalibre-
ring med färdigt kyvett-
system
KROHNE

ANALYS
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Differenstryck- 
transmitter 
IDP10 S
Differenstrycktransmitter 
för processapplikationer.
Foxboro

Multivariabel 
transmitter 
IMV
Differanstrycktransmitter 
med integrerad tryckmät-
ning och temperaturingång 
för mätning/beräkning av 
nivå och flöde.
Foxboro

Trycktransmitter
IGP10 S/IGP20 S
Tryckstransmitter för 
processapplikationer.
Foxboro

Trycktransmitter
SITRANS P300
Trycktransmitter med 
kapsling i rostfritt stål. 
Framtagen för livsmedels- 
och läkemedelsindustrin.
Siemens

Tryckgivare
SITRANS 
P200/210/220
Kompakt tryckgivare för 
enklare applikationer. 
Finns med de flesta 
mätområden.
Siemens

Tryck &  
dP-transmitter
SITRANS 
P320/P420
Tryck, nivå och diffe-
renstryckstransmitter
för processapplikationer.
Siemens

Ventilblock
2-, 3-, 5-vägsblock
För praktiskt handha-
vande av trycktrans-
mittrar. Lagerstandard:
1.4404/316L men 
flertalet material kan fås 
som option. Tillbehör: 
Vattensäcksrör, över-
trycksbegränsare etc.
Schneider

Ventilblock
Monofläns
Kombinerar de traditio-
nella processventilerna 
med instrumentventilen 
i en enhet. Detta sparar 
utrymme och vikt sam-
tidigt som du får med 
alla övriga fördelar.
Schneider

Differenstryck-
transmitter 
Optibar 7060
Differenstryck- 
transmitter för flödes, 
nivå och tryckmätning.
KROHNE

Trycktransmitter
Optibar 5060
Trycktransmitter 
med keramisk cell för 
tuffa applikationer inom 
livsmedel, medicin och 
processindustrin.
KROHNE

Tryckvakt
Tryck- och temperaturvak-
ter för applikationer med 
krav på hög driftsäkerhet. 
Tryckvakterna är lämpliga 
för applikationer där det är 
krav på SIL-klassning.
SOR

Manometer
Manometrar helt i SS.
Flera typer av anslutningar 
och specialutföranden. 
Husdimension 100mm och 
anslutning G1/2” nedåt 
finns på lager.
Stiko

Trycktransmitter
VG
”Flushmonterad” trans-
mitter. Mycket lämplig i 
applikationer med pappers-
massa etc.
Satron

Differenstrycktrans-
mitter
VDU
”Elektrisk kapillär” Process- 
temperatur upp till 200oC. 
Går att få med dubbla mA-
utgångar.
Satron

För alla typer av installationer med stort urval av olika processanslutningar och membran.

TRYCKTRANSMITTRAR
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Radar 
Optiwave X400
FMCW (24 GHz) 
beröringsfri nivåmätare.
Används för mätning av 
vätskor, pastor, granulat, 
pulver och andra fasta 
ämnen (DC ≥1,4).
Mätavstånd upp till 100m. 
Levereras med tratt- eller 
dropp-antenn.
KROHNE

Radar 
Optiwave 5200
FMCW (10 GHz) 
beröringsfri nivåmätare.
Används för mätning av 
vätskor (DC ≥1,8).
Mätavstånd upp till 
30m. Levereras med PP 
eller PTFE trattantenn. 
Kan 
levereras i delat ut-
förande (sensor/hus).
KROHNE

Nivåmätare 
Levelstar
Baserad på Archimedes 
princip. Kan mäta och 
detektera vätskenivå, 
densitet och gränsskikt.
Foxboro

Ultraljud 
Probe LU
2-tråds ultraljudstrans-
mitter för nivå-/volym-/
flödesövervakning av
vätskor i tankar och
öppna kanaler.
Siemens

Dränkbar  
trycktransmitter 
SITRANS LH
Övervakning av hydro-
statisk nivå, för direkt 
montering i tankar eller 
bassänger.
Siemens

Paddelvakt 
Pointek® LPS 200
Elektromekanisk nivå-
vakt med roterande
paddel för nivådetekte-
ring av pulver med
densitet ned till 35 g/l.
Siemens

Radar
Optiwave X500
FMCW (80 GHz) 
beröringsfri nivåmätare.
Används för mätning av 
vätskor, pastor, granulat, 
pulver och andra fasta 
ämnen (DC ≥1,4). 
Mätavstånd upp till 100m. 
Levereras med plan antenn 
i PEEK.
KROHNE

Nivåställ 
BM26
Magnetiska nivåställ för 
kontinuerlig nivåmätning. 
Tillbehör: elektrisk utsignal 
och nivålarm.
KROHNE

Nivåvakt
Optiswitch
Nivåvakter för vätskor 
och fasta material. Finns 
i olika längder och 
anslutningar.
KROHNE

TDR
Optiflex 
Linradar (TDR). 
Nivåmätaren är i kontakt 
med vätskor, fasta material 
eller gränsskikt (DC≥1,3).
Mätavstånd upp till 60m. 
Stort val av 
sonder att älja mellan, 
beroende på applikation.
KROHNE

Kapacitiv nivåmätare/
vakt
SITRANS LC / 
Pointek CLS
För vätskor och fasta 
material. Ofta inom Livs-
medel och krävande 
processer med ånga och 
damm. Kan detektera och 
mäta gränsskikt.
Siemens

Radar
Sitrans LR560
FMCW (78 GHz) 
beröringsfri nivåmätare för 
fasta material 0-40/100 m.
Med inbyggd siktenhet och 
anslutning för purge-luft.
Siemens

Ultraljud
Sitrans LUT400 / XPS
Beröringsfri ultraljuds-
nivåmätare för vätskor 
och fasta material 
0-10/15/30m.
Volym och flödesmät-
ning i tankar och öppna 
kanaler (som option).
Siemens

För vätska och fasta material upp till 100 meter.

NIVÅMÄTARE
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Signalomvandlare
PR 
Omvandlar och skyddar 
olika signaler, inkl. 
egensäkra kretsar i 
explosionsfarlig miljö. 
PR electronics

Flödesindikatorer 
och flödesdatorer
Visar och beräknar 
volym-, mass- och 
energiflöde med hjälp 
av tryck- och tempera-
turkompensering.
KEP

Ex-barriärer
9000-serien
Full SIL-utvärdering  
i alla isolatorer och 
bakplanslösningar 
med inbyggd säkerhet
PR electronics

Displayer
Tillförlitliga displayer 
för alla branscher.An-
vändarvänliga med 
hjälptexter på svenska.
PR electronics

Energimätare
Calec
MID-certifierade 
beräkningsenheter för 
fjärrvärme, fjärrkyla 
med mera.
Integra 
(Aqua Metro)

Flödesdator
Summit 8800
Fritt konfigurerbar be-
räkningsenhet för tryck- 
och temperaturkom-
pensering, debitering 
och statistik.
KROHNE

Signalkalibratorer 
Mäter och simulerar på ett 
säkert och noggrant sätt.
Ametek/Jofra

Temperatur- 
kalibratorer
Ugn/block-kalibrator för 
kalibrering av temperatur-
givare.
Ametek/Jofra

Tryck- 
kalibratorer
Instrument för kalibrering 
och kontroll av tryckgi-
vare, manometrar och 
tryckvakter.Ametek/
Jofra

Mastermätare 
Arrangemang med mas-
termätare för frekvent
och automatisk in-line
kalibrering.
KROHNE

On-site kalibrering 
Genom vår serviceverk-
stad kan vi åta oss
kalibreringsuppdrag.
Fagerberg

Ström till spänning, frekvens till ström, larm, galvanisk åtskiljning, linjärisering, indikering, förstärkning.  
Bland våra signalomvandlare finns allt från enkla skiljeförstärkare till komplexa flödesdatorer.

De flesta mätinstrument behöver kalibreras. Vi kan erbjuda ett flertal kalibreringsutrustningar, bl a de välkända  
temperaturkalibratorerna från AMETEK (Jofra). Vi erbjuder även lösningar för tryck, flöde och elektriska signaler. 

Signalomvandling  
och kalibrering
Att på plats kalibrera en flödesmätare är ett konststycke! Beroende på 
noggrannhetskrav har vi tre lösningar att erbjuda. Den enklaste är kalibrering 
mot utanpåliggande ultraljudsmätare (clamp-on). Därefter kommer serie- 
kopplade mätare (mastermätare). Den mest noggranna kalibreringen är en 
så kallad mätslinga (prover), ett långt rör med känd volym där en boll utgör 
avskiljning mellan två provvolymer.

 PROVERS & MASTER METERS 

Because confidence is capital

SIGNALOMVANDLARE

KALIBRERING
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SERVICE SKYDDAR MOT DYRBARA DRIFTSTOPP
Våra serviceverkstäder gör montage och kundspecifika anpassningar samt service och underhåll på plats. Vill du göra det 
riktigt enkelt och kostnadseffektivt för dig tecknar du serviceavtal, helt anpassat till dina behov. 

Serviceavtal
Att teckna ett serviceavtal är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt för dig att försäkra dig om regelbundet utförda 
förebyggande och felavhjälpande åtgärder. Detta innebär att dina produkter får ökad livslängd samtidigt som dina system 
arbetar optimalt.
Serviceavtalets innehåll och utformning baseras på en mängd faktorer, produkternas komplexitet och processpåverkan, 
krav i ISO-standarder samt din anläggnings unika förutsättningar och behov. Eftersom det finns lika många kriterier och 
önskemål som det finns företag är våra serviceavtal alltid specialanpassade.  Vill du veta mer? Tveka inte, kontakta oss!

Ventil
VI ANPASSAR VÅRA PRODUKTER TILL DIN VERKLIGHET
I vår mekaniska verkstad tillverkar vi de detaljer och andra tillbehör som behövs för att till exempel ett ventilpaket ska 
passa in perfekt i just din miljö. Vi utför också montage, modifieringar och detaljanpassningar på plats.

Instrument
VI TAR HAND OM HELA PROCESSEN FÖR MÄTNING
Mätinstrument blir alltmer avancerade och måste kalibreras och kontrolleras med regelbundna intervaller. Har du fått 
indikationer på att du behöver en ny typ av flödesmätare eller misstänker du att din tryckmätare inte fungerar normalt? 
Då åker vi ut till dig och jämför dina befintliga instrument med tillförlitliga referensinstrument. Defekta instrument tar vi 
med oss till verkstaden och reparerar. Behövs ökad prestanda eller ny funktionalitet tar vi fram förslag på en skräddarsydd 
lösning.

Tryckavsäkring
VI SKYDDAR DIN VERKSAMHET FRÅN DAMMEXPLOSIONER
Vi skräddarsyr varje applikation så att det ska passa just er verksamhet och våra certifierade servicetekniker utför 
regelbundet förebyggande underhåll av ditt säkerhetssystem.

VERKSTAD & SERVICE
Våra serviceverkstäder monterar, 
kalibrerar, underhåller och servar dina 
ventiler och instrument.
Vi utför montage och kundspecifika 
anpassningar, samt service och underhåll 
på plats hos dig.

I genomsnitt utförs 45 montage om dagen 
i vår verkstad så under vår 120-åriga 
historia har vi därför skaffat oss stor 
kunskap och erfarenhet. Den erfarenheten 
bidrar till att vi har det du kan förvänta dig 
av en pålitlig leverantör inom ventiler och 
mätinstrument.
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Nordens största samlade sortiment av 
ventiler och instrument finns på lager i 
Göteborg för snabb leverans.
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FÅ UT MER AV DIN PROCESS!

Avstängningsventiler
GRUND. Olika ventilers användnings-
områden samt grundläggande om automation 
av avstängningsventiler.
SERVICE. Montering och underhåll av olika 
ventiltyper och manöverdon.
SPECIALIST. Dimensionering av manöverdon 
och val av tillbehör samt fördjupad utbildning 
i ventilteknik med normer och direktiv för 
ventiler i processanläggningar.

Reglerventiler
GRUND. Olika ventiltypers användnings-
områden samt val och dimensionering av 
reglerventiler. 
SERVICE. Montering, trimning och 
underhåll av olika ventiltyper. 
SPECIALIST. Mer om dimensionering
och beräkning.

Ventillägesställare
TEORI. Vad händer inuti lägesställaren, 
denna viktiga men anonyma del i 
flödesreglerkretsen?
SERVICE. Montage och intrimning av en 
specifik ventil.

Flödesmätning 
GRUND. Grunderna i mätning, de olika 
mätprinciperna översiktligt samt deras för- och 
nackdelar. Fabrikatsoberoende.
TEORI. Mer detaljerat om varje mätprincip. 
SERVICE. Inkoppling, programmering, 
felsökning, simulering m m för Krohnes 
mätare.
SPECIALIST. Fördjupad teori för service- 
och mättekniker som jobbar mycket med våra 
mätutrustningar. 

Grundläggande mätteknik
GRUND. Översiktligt om SI-systemet, 
kalibrering och terminologi. 
TEORI. Fördjupar kunskaperna om spårbara 
mätresultat.

Strömningslära
GRUND. Ger baskunskaper om strömning 
i rör, flödesprofiler, allmänna gaslagen, 
flödeshastighet, Reynolds tal samt inverkan av 
tryck och temperatur.
TEORI. Fördjupar kunskaperna.

Signalöverföring
GRUND. Börjar med Ohms lag och fortsätter 
med mA-signaler, pulsräkning, HART-
kommunikation och fältbussar. 
SPECIALIST. Behandlar olika fältbussars 
möjligheter.

Reglerteknik
GRUND. Översiktlig information om 
regulatorns byggstenar.

Nivåmätning
GRUND. Översiktligt om de vanligaste 
mätprinciperna. 
TEORI. Mer detaljerat om fler mätmetoder. 
SERVICE. Installation, programmering och 
felsökning av Krohnes mätare. 
SPECIALIST. Ytterligare fördjupning 
samt information om analysinstrument och 
hjälpmedel.

Temperaturmätning
Grundläggande teori och praktik om olika 
givartyper (främst Pt 100) och omvandlare av 
olika slag. 

Tryckmätning
GRUND. Fabrikatsoberoende om grunderna.
SERVICE & SPECIALIST. I huvudsak 
om Foxboros trycktransmittrar.

Mätosäkerhet
GRUND. Avhandlar begreppet mätosäkerhet 
(ej att förväxla med felvisning), hur det 
beräknas och anges. 
TEORI. Genomgång av större anläggning 
med flera instrument där olika bidrag 
summeras. 
SPECIALIST. Statistiska grunder och mer 
avancerade räkneexempel.

Ju mer du kan om reglerventiler och mätinstrument, desto bättre kontroll 
får du på dina flöden. Fagerberg Akademin erbjuder grund-, fördjupnings- 
och specialistkurser under ledning av de bästa experterna.
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Har du frågor om produktval och applikationer? Be-

höver du hjälp att dimensionera, välja material eller 

flödesberäkna? Vilka frågor du än har om kontroll, 

styrning och mätning av flöden är svaren inte läng-

re bort än ett telefonsamtal eller mail till någon av 

våra produktspecialister. Fagerbergs produktspe-

cialister är en unik kunskapsbank med samma höga 

kompetens inom både ventiler och instrument. De 

har erfarenhet av vad som fungerar och vad som 

inte gör det. Ett samtal med någon av dem tidigt i 

projektet är ett bra sätt att undvika fallgropar och 

lockande genvägar som leder fel.

Allt du vill veta om  
ventiler och instrument

REGLERVENTILER & SÄKERHETSVENTILER 

STEN STRANDBY
Ingenjör med 25 års erfarenhet av reglerventilbranschen.
031-69 37 47. sten.strandby@fagerberg.se

KUL- & KIKVENTILER, AUTOMATION

OSCAR LINNINGER. 
Civilingenjör. Tidigare erfarenhet som processutvecklare och projektledare inom norsk industri.
031-69 37 76. oscar.linninger@fagerberg.se

KULVENTILER & AUTOMATION

JOHAN FORSSTEN 
Johan har drygt 10 års erfarenhet från processindustrin i Stenungsund, där han jobbade som 
instrumentingenjör. Han har en magisterexamen i fysik.
031-69 37 10. johan.forssten@fagerberg.se

SKJUTSPJÄLL-, VRIDSPJÄLL- & KIKVENTILER

PATRIK SVENSSON 
Ingenjör med tio års erfarenhet från fältet som ventilsäljare. 
031-69 37 03. patrik.svensson@fagerberg.se

KÄGEL- & KILSLIDVENTILER

MARTIN LAGERSTEDT. 
Maskiningenjör med bakgrund från Inspecta där han ansvarade för provning och besiktning av 
tryckkärl. Martin är ansvarig för våra kärnkraftaffärer.
031-69 37 61. martin.lagerstedt@fagerberg.se
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SVÄVKROPPSMÄTARE

ANNA EMANUELSON. 
Började på Fagerberg 1995 som inköpare men arbetar idag som produktansvarig för svävkropps-
mätare och som innesäljchef på instumentavdelningen. Utbildad inköpare och ingenjör.
031-69 37 56. anna.emanuelson@fagerberg.se

ANALYSINSTRUMENT & INDUKTIVA FLÖDESMÄTARE

TONY JOHANSSON. 
Har arbetat med processinstrumentering sedan 1994, först som servicetekniker och sedan för-
säljning. Sedan år 2000 har Tony arbetat med produkt- och agenturansvar.
0533-137 31. tony.johansson@fagerberg.se

TRYCKMÄTNING, EXPLOSIONSSKYDD & SPRÄNGBLECK

RICARDO CAPITAO . 
Instrumentingenjör som började sin karriär 2012 som konsult mot offshore-industrier, men har 
också jobbat som konsult mot processindustrierna i Stenungssund och Bohus. 
031-69 37 43. ricardo.capitao@fagerberg.se

FLÖDESMÄTARE

ANDERS ANDERSSON. 
Ingenjör. Gedigen erfarenhet av processinstrument med bland annat tio år på SP som mättekniker 
med ansvar för processindustrin och kärnkraftsindustrin inom flöde, tryck och temperaturmätning. 
031-69 37 34. anders.andersson@fagerberg.se

FLÖDESMÄTARE

JERRY SVENSSON.
Ingenjör med bred kunskap om processmätinstrument. Började sin karriär 1988 på Munkedals 
Pappersbruk men har också arbetat på Stockholm Vatten och Alnab.
031-69 37 18. jerry.svensson@fagerberg.se

TRYCK- & TEMPERATURMÄTNING

PETER SPARRINGSJÖ.
Gedigen kunskap och 27 års erfarenhet av tryck- och temperaturmätning. Förutom Fagerberg har 
han arbetat på PR, Tillqvist och Alnab.
031-69 37 23. peter.sparringsjo@fagerberg.se

NIVÅMÄTNING, EXPLOSIONSSKYDD & SPRÄNGBLECK

SLANGVENTILER, SATRON, NAF REGLER- & 
AVSTÄNGNINGSVENTILER

NIJAZ BASIC. 
Civilingenjör. Nijaz har tidigare erfarenhet som servicetekniker hos Fagerberg i 7 år och är nu  
produktansvarig sedan 6 år.
031-69 37 64. nijaz.basic@fagerberg.se

CHRISTIAN HILLERSTRÖM.
Ingenjör med 10 års erfarenhet som servicetekniker inom pappers- och cellulosaindustrin. 
Produktansvarig på Fagerberg sedan 8 år tillbaka. 
0533-137 30. christian.hillerström@fagerberg.se



Gustaf Fagerberg AB, Klangfärgsgatan 25-27, Box 12105, 402 41 Göteborg
Tel: 031-69 37 00, Fax: 031-69 38 00, www.fagerberg.se, gustaf@fagerberg.se 
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