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CJCTM Offline filtersystem fjerner vann, partikler, syre 
og oksidasjonsrester. 

Har du noen gang opplevd….

• Kranhavari?
• Sjøvann i thrusterolje?
• Overdreven slitasje på reduksjonsgir?
• Kondens i HPU?
• Funksjonssvikt i luker, porter og shark jaws?

Alt dette kan unngås ved å installere CJCTM Olje filter!

80% av alle havarier i hydraulikksystemer forårsakes 
av olje forurenset med partikler og vann. 

CJCtm fin filtre:

In-line filtre holder ikke oljesystemet rent. 
Forurensing av oljesystemet fører til varierende problemer som kan 
forårsake nedetid på maskinene, hyppige reparasjoner og redusert 
levetid på utstyret. Alt dette betyr ineffektiv produksjon og unødig 
høye kostnader på reparasjoner og oljeskift. 

Ren olje og garantert suksess ved bruk av 
Offline filtrering.
 
Vi tilbyr høyt kvalifisert teknisk back-up. 
Ett filter – 4 løsninger

CJCTM Filter innsatser har en filtreringsgrad på 3 µm og vil fjerne 
partikler, vann, syre og oljenedbrytende produkter i en og samme 
operasjon. CJCTM Filter innsats kan holde store mengder smuss. 
CJCTM produktene er nesten vedlikeholdsfrie og har en svært lav 
driftskostnad. 

CJCTM Fin filtre er offline dybdefiltre for hydraulikk og smøreoljer til 
system av alle størrelser. 

Produktutvalget dekker løsninger for oljesystemer fra 2 til over 
200.000 liter – og garanterer ren olje og din suksess!

CJCtm oljefilter holder oljen ren og fri for vann



CJCtm filter separatorer:

Partikler og vanninntrengning i oljesystem fører til varierende pro-
blemer som kan forårsake maskinhavari, hyppige reparasjoner og 
redusert levetid på komponentene. Dette fører til ineffektiv produk-
sjon og unødig høye kostnader på reparasjoner og oljeskift. 

Vann og partikkelfri olje ved bruk av off-line  
filtrering og separasjon
CJCTM Filter separatorer kombinerer dybdefiltrering med vannsepa-
rasjon, og brukes til vannforurensede smøre- og hydraulikkoljer. 

CJCTM Filter separator har et enkelt design og er til-
nærmet vedlikeholdsfri
CJCTM Filter separator er dybdefilter for diesel, hydraulikk- og 
smøreolje for alle størrelser av oljesystemer. 

CJC™ desorbere:

Vann i oljen forårsaker nedbryting av oljen i form av 
korrosjon og slitasje av mekaniske deler. 
Vann i oljen gir redusert viskositet, redusert filtreringsevne, redusert 
smøreevne, dannelse av rust og bakterievekst. Dette fører til redu-
sert levetid på både utstyr og olje. 

Tørr olje med CJC™ offline desorpsjonsprosess 
(frigjøring av gass) – selv i system med emulgert olje.
Desorbsjonsprosessen er basert på prinsippet om at oppvarmet luft 
effektivt kan holde store mengder vann.

I en CJC™ Desorber er oljen forvarmet og møter en front av kald, 
tørr luft. Luften, som dermed varmes hurtig opp, vil utvides og 
absorbere tilstedeværende vann, inntil metning. 

CJC™ Desorberen har et enkelt design og er tilnærmet 
vedlikeholdsfri.
CJC™ Desorbere gir løsninger for fjerning av vann i mineral olje, 
syntetisk olje og oljer med høy viskositet.  



www.danfoss.no/vlt
Kontakt Produktsjef David P. Tydeman på firmapost@owre-johnsen.no 

Danfoss frekvensomformere  
                  - gir deg de beste løsningene!

Vi har vært danfoss samarbeidspartner i over 40 år 

• Frekvensomformere
• Mykstartere
• Temperatur og trykktransmittere
• Pressostater og termostater
• Magnetventiler i mange dimensjoner og  

spoler i de fleste spenninger.
• Trykk og temperaturstyrteventiler
• Kontaktorer og motorvernbrytere.

Kan leveres omgående 
fra vårt omfattende lager.



Ring oss på telefon: 815 365 24

Totalleverandør av prosessinstrumentering

www.siemens.com/processinstrumentation

siemens Prosess instrumenterings Partner

Vi hjelper deg med pålitelige og lønnsomme løsninger for de aller fleste  
instrumenteringsapplikasjoner.

• Mengde og nivåmåling
• Trykk og temperatur
• Ventilposisjonering.



Pumper med tilbehør

Vi er en profesjonell partner som 
leverer pumper til de fleste formål. 
Vi har levert flere hundre pumpe-
stasjoner til kommuner, entreprenører, 
industri og maritim virksomhet siden 
starten i 1948.

                    

           
           
                         Båtsmannsgt. 5 - 7042  Trondheim 
                                       Tlf. 73 87 84 50 -  Fax. 73 87 84 60 
                                         E-post : stig@nyhavnamek.no 
 
 
 - Industrivedlikehold.                            - Skipsreparasjoner. 
 - Maskinering / rørlegging                    - Ombygging og vedlikehold                          
 - Sertifisering av løfteutstyr                    av vann – og avløpsstasjoner. 
 
 - PUMPER 
   Sammenbygging av pumpeløsninger 
   Reparasjon av pumper. 
   Service og vedlikehold av pumper. 
 

Vi hjelper deg med å skape de 
optimale løsninger for dine prosesser.

Telefon (sentral) Sandvika: 67 55 47 00 
E-post: info.abs.no@sulzer.com

Sulzer Pumps er en ledende global leverandør av 
produkter av høyeste kvalitet og innovative løsninger.

Vi har lang erfaring i bransjen og tilbyr et komplett sortiment 
av pumper, omrørere, miksere og øvrig utstyr til følgende segmenter: 

Olje og gas, petrokjemi, papirindustri, 
vann og vannrensning samt generell industri.

tetninger / Pakninger

Vi lagerfører tetninger og pakninger til et stort antall applikasjoner. 

service

Vår servicepartner utfører vedlikehold, 
oppgraderinger og service.



www.tempress.dk

Tempress 
Instrumentation

Intelligent Cleaning 

T: +46 693 66 12 10 -  info@biogenact ive.com
www.biogenact ive.com

Eff ic ient  recondi t ioning and energysaving

Siden 1999 har vi tilbudt cip-rensing av varme–  
og kjølesystemer. Vårt SVANEMERKEDE konsept er  
det eneste i sitt slag i Norge. 

Det vil si:  
• Svane-sertifisert 
• Ingen skade på personell
• Utstyr
• Miljø

Vi tilbyr alt fra:
• Komplette rensejobber
• Utleie eller salg av cip-rensemaskiner. Maskinene vi har  

for salg er ‘’skreddersydd’ etter kundens applikasjoner
• Opplæring av personell
• Kjemikalier

Cip-rensing: Clean in place – uten omfattende demontering

Øwre-Johnsen as er ene-importør  
av Tempress instrumenter i Norge og tilbyr:

• Fleksible løsninger tilpasset behov
• Stort lager i Trondheim
• Kundelogoer
• Kvalitetsinstrumenter med lang levetid  

og nøyaktighet
• Kompetanse

tempress:  instrumenter for trykk, temperatur og nivå

Vi leverer bl.a. :

• Manometer:  Standard – duplex - differanse – membran 
• Trykktransmitter : Standard - differanse – nivå – membran – in-line 
• Termometer: Stav – fjernavlesning – digitale 
• Temperatur: Pt-100, pt-1000, termo-elementer
• Nivå: Transmitter – membran  
• Vinkel: Transmitter som omgjør vinkel til 4-20mA
• Posisjon: Indupec posisjonstransmitter for hydraulikk
• Densitet: Primært SF-6 gass målere

Mange forskjellige materialkvaliteter er tilgjengelig innenfor  
de respektive områder

Vår metode fjerner: Humus, kalk, skjell, salter, oksider,  
jernklorider, spaltet glykol, kokset olje, fett m.m.

Vi har utført jobber fra 4 - 27000 liters volumer og har  
bred kompetanse i utførelse av slike jobber.



Navn Funksjon E-post Telefon
Arne Øwre-Johnsen Daglig leder/ økonomi arne@owre-johnsen.no 7259 6110
Jan Husby Avd.leder / pumper jan@owre-johnsen.no 4154 2075
Torstein Olsen Pumper / pumpestasjoner torstein@owre-johnsen.no 9260 2990
David Tydeman Automatikk david@owre-johnsen.no 9112 3536
Arve Ottem Automatikk arve@owre-johnsen.no 9306 9234
Øyvind Riise Måleinstrumenter / CIP-rensing oyvind@owre-johnsen.no 9093 9582
Bård Lund Marine bard@owre-johnsen.no 9064 5393
Lauritz Lyngsnes Avd.leder CJC filter lauritz@owre-johnsen.no 9153 7163
Harald Sonstad CJC filter harald@owre-johnsen.no 4524 8205
Tore Rian CJC filter tore@owre-johnsen.no 9246 0210
Siri Brænne Ordrekontor CJC / administrasjon siri@owre-johnsen.no 7259 6114
Håvard Ness Lager / logistikk haavard@owre-johnsen.no 7259 6126

www.danfoss.no/vlt  - Kontakt oss på drives@danfoss.no

Danfoss frekvensomformere  
                  - gir deg de beste løsningene!

SPX Flow Technology er en ledende global leverandør av løsninger til flytende 
prosesser i de fleste typer industrier. Johnson Pump fokuserer på pumper til 

bl.a. kjemisk industri, petrokjemi, papir og masse, legemiddelindustri, 
bryggeri og drikkevarer, næringsmiddelindustri og andre flytende prosesser.

 Johnson Pump har utviklet, produsert og markedsført pumper til industrien 
i nesten 80 år. Vår erfaring på dette området og vårt brede sortiment gjør oss 

til en av verdens mest pålitelige pumpeleverandører.

VELKOMMEN TIL EN 
VERDEN AV PUMPER

SPX Flow Technology Norway AS  I  Østensjøveien 36 I  0667 Oslo
Tel 22 08 07 00  I  Fax 22 08 07 01  I  E-post: FT.Norway.Orders@spx.com

www.spxft.no  I  http://www.johnson-pump.com/se/ 

TopGear TG G
- tannhjulspumpe for krevende miljøer

TopAir – selvsugende membranpumpe

TopLobe – hygienisk  trilobepumpeCombiNorm
generell industripumpe iht EN 733


