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Er spesialisert innen leveranse av
utstyr og tjenester for drift og vedlikehold

Vårt konkurransefortrinn er høy kompetanse 
og lang erfaring innenfor de produktområder vi tilbyr 

løsninger. 

"Vi bidrar til å forbedre våre kunders økonomiske 
resultat

ved å levere kostnadseffektive produkter."

Fakta om selskapet:

• Etablert i 1948
• Hovedkontor i Trondheim

Foretaksnr: NO 919 151 137 MVA

Datterselskap
AcryliCon Midt- og Vest-Norge

• Hovedkontor i Trondheim
• Avdelingskontor i Ålesund

Totalt 24 ansatte inkl. AcryliCon

Om oss
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Om oss

Har implementert ett kvalitetssystem for angitte produkt- og

tjenestegrupper i henhold til ISO 9002.

Vi har som målsetting å tilstrebe en miljøvennlig profil i

overensstemmelse med ISO14000.

Øvrige kvalifikasjoner:

Supplier to the Oil Industry in Norway & Denmark

Achilles Joint qualifications

Supplier to Power Plants in Norway  

Sellicha Joint Qualifications
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Danfoss
Industriautomatikk

Øwre-Johnsen as har holdt på med Danfoss produkter siden 70-tallet. 

Etter at Danfoss Norge as la ned sitt lager i 2005 har vi gjort følgende tiltak:

• Web online bestillinger i Danmark

• Økt vårt lager vesentlig

I tillegg har vi også stor kompetanse på disse produkter.  

Industriautomatikk er en divisjon i Danfoss konsernet, som markedsfører 
komponenter til trykk- og temperaturmåling, industriventiler til styring av væsker 
og gasser, samt kontaktorer og motorvern til sikring, kobling og beskyttelse av 
motorer og annet elektrisk utstyr. 
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Danfoss
Magnetventiler

EV 210A, Direktestyrt 2/2 veis kompakte magnetventiler
EV210A er en serie av små, direktestyrte 2/2-veis magnetventiler til bruk i industrielt maskineri.
Den kompakte utførelse betyr, sammen med et bredt program av spoler, at EV210A brukes i en bred vifte av 
industrielle anvendelser.

•2/2-veis 
•Direktestyrt 
•DN 1,2 - DN 3,5 
•G 1/8 til G 1/4 
•Ventilhus av messing eller rustfri stål 
•NC (normal lukket) og NO (normal åpen) versjoner 

EV220A, Servostyrt 2/2 veis magnetventiler
EV220A er en kompakt indirekte servostyrt 2/2-veis magnetventil, bl.a. 
velegnet til anvendelse i forbindelse med maskiner og utstyr med begrenset
plass.
•2/2-veis 
•Servostyrt
•DN 6 - DN 50 
•G 1/4" til G 2" 
•Messing ventilhus 
•NC (normal lukket) og NO (normal åpen) versjoner 
•ISO 228/1 tilslutning

EV310A, Direktestyrte 3/2veis kompakte magnetventiler
EV310A dekker et bredt område av små konkurransedyktige direktestyrte 3/2-veis pilot magnetventiler til 
industrielle applikasjoner.

•3/2-veis 
•Direktestyrt 
•DN 1,2 - DN 2,0 
•G 1/8" til G 1/4" 
•Ventilhus i messing eller rustfri stål 
•NC (normal lukket) og NO (normal åpen) versjoner 

EV210B, Direktestyrt 2/2-veis magnetventiler 
EV210B er direktestyrte 2/2-veis magnetventiler til universell anvendelse. Robust magnetventil som kan 
brukes i forbindelse med harde applikasjoner

•2/2-veis 
•Direktestyrt 
•DN 1,5 - DN 25 
•Ventilhus: Messing eller rustfri stål 
•NC (normal lukket) og NO (normal åpen) versjoner 
•ISO 228/1 G 1/8" til G 1" 
•NPT versjoner for Nord Amerika (EVI og EVI-U)

EV220B (6-22), Servostyrte 2/2-veis magnetventiler
EV220B 6-22 er en direkte servostyrt 2/2-veis magnetventil med tilslutning fra 1/4" til 1". Dette programet er 
spesielt designet for OEM applikasjoner, hvor det kreves en robust løsning og et moderat flowområde.

•2/2-veis 
•Servostyrt
•DN 6 - DN 22 
•Ventilhus av messing eller DZR (avsinkningsfri messing) 
•NC (normalt lukket) og NO (normalt åpen) versjoner 
•ISO 228/1 eller NPT gevintilslutning (EVSI eller EVSI-U)
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Danfoss
Magnetventiler

EV 220B (15-50), servostyrt 2/2-veis magnetventiler
EV220B 15-50 universelle indirekte servostyrte 2/2-veis magnetventiler for harde miljøer. Kan fås i NO og NC 
versjoner. Tilslutning fra G 1/2" opp til 2", differansetrykk opp til 16 bar, medietemperatur opp til 140 C°
(lavtrykksdamp). Ventilhus i messing, DZR-messing eller rustfri stål sikrer at mange forskjellige applikasjoner 
kan avdekkes. Innebygd filter til beskyttelse av pilotsystemet som standard, justering av åpne- og lukketid som 
option, spolekapsling opp til IP67.

•2/2-veis 
•servostyrt
•DN 15 - DN 50 
•Ventilhus i messing eller rustfri stål 
•NC og NO versjoner 
•ISO 228/1 tilslutning 
•Innebygd filter til beskyttelse av pilotsystem 
•Vannslagsdempet 
•Justering av åpne- og lukketid som option

EV 220B (65-100), servostyrt 2/2-veis magnetventiler
EV220B 65-100, 2/2-veis magnetventilprogram til robust industriell anvendelse, høyt flowområde. 
Støpejernsventilhus med flangetilslutninger 2 1/2", 3" og 4". Differansetrykk opp til 10 bar, medietemperatur 
opp til 90 °C.
Vannslagsdempet med innebygd filter til beskyttelse av pilotsystem.
•2/2-veis 
•servostyrt
•DN 15 - DN 50 
•Ventilhus i messing eller rustfri stål 
•NC og NO versjoner 
•ISO 228/1 tilslutning 
•Innebygd filter til beskyttelse av pilotsystem 
•Vannslagsdempet 
•Justering av åpne- og lukketid som option

EV 222B, servostyrt 2/2-veis magnetventiler med skillemembran
EV222B servostyrt magnetventilprogram til anvendelse i forurensede miljøer samt til aggressive medier.
Ventilhus i rustfri stål. Skillemembranen sikrer, at mediet er hermetisk atskilt fra magnetsystemet. Innebygd 
pilotfilter, justering av åpne- og lukketid fås som option, spolekapsling opp til IP 67.
•2/2-veis 
•servostyrt
•Skillemembran 
•DN 15 - DN 50 
•Ventilhus i rustfri stål 
•NC versjon 

EV 224B, servostyrt 2/2-veis magnetventiler til høyt trykk
EV224B er en indirekte servostyrt 2/2-veis magnetventil med 1/2" eller 3/4" tilslutning.
Differansetrykk opp til 40 bar, omgivelsestemperatur opp til 60 °C, finnes i NC og NO versjoner.
Innebygd filter til beskyttelse av pilotsystemet er standard, justering av åpne- og lukketid får som option, 
spolekapsling opp til IP67.
•Trykkområde opp til 40 bar 
•2/2-veis 
•Servostyrt
•DN 15 - DN 20 - DN 25 
•NC og NO versjoner 
•Ventilhus i messing 
•innebygd filter til beskyttelse av pilotsystem 
•Basert på bevist EV220B teknologi 
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Danfoss
Magnetventiler

EV 250B, Tvangsservostyrt 2/2-veis magnetventiler
EV250B er tvangsservostyrt og har et trykkområde fra 0-16 bar
2/2-veis magnetventilprogram spesielt utviklet til lukkede varmesystemer og tømming av tanker. Ventilhus av 
avsinkningsfri messing sikrer lang levetid i forbindelse med aggressiv damp.
EV250B er anvendelig med Danfoss spoleprogram med spolekapsling opp til IP67. Medietemperatur opp til 140 
°C (lavtryks damp).
•2/2-veis 
•Tvangsservostyrte
•DN 10 - DN 22 
•Ventilbus: DZR-messing
•NC (normal lukket) eller NO (normal åpen) 
•Fra 0 differansetrykk 
•Spesielt velegnet til lukkede varmesystemer og tømming av tanker 
•Tilgjengelig med WRAS, VA, UR og UL godkjennelser 
•ISO eller NPT (EVSOT) tilslutninger 

EV260B, Tvangsservostyrt 2-veis modulerende magnetventiler
EV260B er en proporsjonal (modulerende) servostyrt 2-veis magnetventil med tilslutninger fra 1/4" to 3/4".
Vha. trinnløs regulering av spolespendingen, kan ankeret plasseres i en vilkårlig posisjon i ankerrøret. Dermed 
kan ventilen oppnå en hvilken som helst åpningsgrad mellom åpen og lukket.
Ventilen er helt åpen når spenningen er på maksimum.
•Proporsjonal (modulerende) 
•Til trinnløs regulering 
•2-veis 
•Servostyrt
•DN 6 - DN 22 
•Kort reaksjonstid 
•Lineær karakteristik gjennom hele reguleringsområdet 
•Lukker ved strømutfald
•IP 67 spole kapsling 
•24 V d.c. 

EV310B, Direktestyrt 3/2-veis magnetventiler
EV310B dekker et bredt område av små direktestyrte 3/2-veis pilot magnetventiler til universell bruk.
EV310B har en robust konstruksjon og stor kapasitet, og brukes til krevende industrielle miljøer.
•3/2-veis 
•Direktestyrt 
•DN 1,5 - DN 2,0 
•Tilslutning G 1/8 til G 3/8 eller flange 32 x 32 
•Ventilhus i messing 
•NC (normal lukket) og NO (normal åpen) versjoner 
•Kan leveres med manuell åpneenhet 

EV225B, Direktestyrt 2/2-veis magnetventiler for damp
Ventilen er designet med en teflonmembran, som sikrer pålitelig drift i forbindelse med forurenset damp.
Ventilhus av avsinkningsfri messing og dyse av rustfristål sikrer lang levetid i forbindelse med aggressiv damp.
•2/2-veis 
•Til damp 
•Servostyrt
•DN 6 - DN 25 
•G 1/4" til G 1" 
•DZR messing ventilhus 
•NC (normal lukket) 
•ISO 228/1 tilslutning 
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Danfoss
Magnetventiler

Danfoss magnetventiler og spoler blir normalt bestilt separat for å oppnå maksimal fleksibilitet til å velge den ventil- og 
spolekombinasjon som passer til nettopp dine behov. Danfoss spoleprogram består av både Clip-on systemet og den tradisjonelle 
spole med gevind. Med godkjennelser som EEx/ATEX og UL, dekker vi et bredt område av anvendelser til eksempelvis damp og 
aggressive medier

BE, universal spoler
High performance spoler til 13,5 mm ankersystem, 10W sc / 18W dc, IP67

•Clip-on system til hurtig, enkel montering og demontering 
•Innkapslet spole med lang levetid 
•Omgivelsestemperatur: Opp til +80°C 
•IP 67-versjon med klemkasse

BB, universal spoler
High performance spoler til 13,5 mm ankersystem, 10W ac / 18W dc

•Clip-on system 
•Viklinger av klasse H-isolert ledning innstøpt i spolehuset 
•Omgivelsestemperatur: Opp til +80°C 
•IP 00-versjon med spadestik ifølge DIN 43650, form A 
•IP 20-versjon med dekkhette 
•IP 65-versjon med montert kabelstikk

BA, universal spoler
Universelle spoler til 13,5 mm ankersystem, 9W ac / 15W dc
•Viklinger av klasse H-isolert ledning innstøpt i spolehuset 
•Omgivelsestemperatur: Opp til +40°C 
•IP 00-versjon med spadestikk ifølge DIN 43650, form A 
•IP 20-versjon med dekhette
•IP 65-versjon med montert kabelstikk

BL, spoler til proposjonalventiler
Spesialspole kun til proporsjonale ventiler, til ventilserie EV260B
•Max. 20W spolestrøm 
•Klasse H isolering av spoleviklinger 
•Omgivelsestemperatur: -25°C til +50°C 
•IP 67-versjon innstøpt trelederkabel 
•Forsyningsspenning: 21-30V dc

BO, spoler til områder med eksplosjonsrisiko
High performance spoler til 13,5 mm ankersystem, 10 W ac / dc, EEx m II ATEX 100A Sone 1 godkjente
•Velegnede til miljøer med eksplosjonsfare (Sone 1) 
•Innkapslet spole med lang levetid 
•Omgivelsestemperatur: Opp til +40°C 
•Medietemperatur: +90°C 
•IP 67-versjon til fuktige miljøer med 3-leder kabel 
•Pakningssett som tilbehør til meget våte og aggressive forhold

BR, spoler til dampventiler
Spoler for dampventiler, 10W ac / 17W dc
•IP43 kapslingsgrad (IEC 529) 
•koblingsboks 
•Klasse H isolasjon, spole (IEC 85) 
•Omgivelsestemperatur: Max. +40° C
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Danfoss
Magnetventiler

AB, Kompakte spoler
Kompakte spoler til 9 mm ankersystem 4,5W ac / 5W dc
•Kompakt 
•Viklinger av klasse H-isolert ledning innstøpt i spolehuset 
•Omgivelsestemperatur: Opp til +50°C 
•Alle normale vekselstrøms- og jevnstrømsspendinger 
•IP 00-versjon med 6,3 × 0,8 mm spadestikk 
•IP 65-versjon med montert kabelstikk

AC, Kompakte spoler
Kompaktespoler til 9 mm ankersystem 7W ac / 10W dc
•Kompakt 
•Viklinger av klasse H-isolert ledning innstøpt i spolehuset 
•Omgivelsestemperatur: Opp til +50°C 
•IP 00-versjon med 6,3 × 0,8 mm spadestikk 
•IP 65-versjon med montert kabelstikk

Kabelplugg for spoler
Stikk for Danfoss spoler
IP65
Med eller uten lys indikering ved aktivisering 

Elektronisk timer
•Enkel justering 
•lav vekt 
•Justerbar fra 1 to 45 minutter med 1 til 15 sekunder drenering/åpning 
•24-240V ac
•Lysdioder for indikering 

Magnetfelt tester
Det perfekte instrument for servicemannen. Leveres med bøylefesting
og magnet for test av batteri

•Virker på AC DC eller permanente magnetfelt
• Sensitivitet:   300 Gauss
• Testmagnet inkludert
• 2 stk AAA Batteri drift
• Arbeidstemperatur –20/ + 60grC
• Materiale:  Aluminium 

Tilbehør og reservedeler
Vi leverer alt av tilbehør og reservedeler til magnetventiler.

•Reparasjonssett

•Utligningsdyser

•Flenser m.m. 
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Danfoss
Temperaturstyrte ventiler

Termostatisk styrte kjølevannsventiler er en enkel og pålitelig temperaturstyring som hverken krever 
elektrisitet eller luft. Selvvirkende styring og regulering av kjølevannstemperaturen til maskiner og utstyr 
som opphetes. Ventilen er tilgjengelig med fjern- eller innebygget sensor.

AVT (A eller B)  Termostatisk styrte ventiler med temperatursensor
AVTA er en selvvirkende termostatiskstyrt ventil til styring og regulering av kjølevannsmengden for maskiner og 
installasjoner. Ventilen brukes ofte i forbindelse med kjøling av hydraulisk utstyr og er kjent som "installér og 
glem" ventilen pga. dens store pålitelighet gjennom årtier.

•Selvvirkende termostatisk styring og regulering av maskiner og installasjoner 
• Føler med absorpsjons-, universal- eller mengdefyllning
• Åpner (A ) ved stigende temperaturer eller lukker (B) ved stigende temperaturer 
• Messing, DZR messing eller rustfri stål 
• Ved ekstremt aggressive medier kan ventilen leveres i titan

FJVA Termostatisk styrte ventiler med temperatursensor
FJVA er selvvirkende termostatisk ventil til bruk i vannkjøleanlegg. Ventilen anvendes ofte i forbindelse med 
hydraulikkstasjoner og er i kraft av sin pålitelighet kjent for å være "monter og glem" ventilen.

•Automatisk kjølevannsventil til flowregulering basert på temperaturendringer i returløpet 
• Belgelement som føler 
• Åpner ved stigende temperatur 
• Ventilhus i messing 
• By-pass i ventilen sikrer et konstant min. flow

WVTS Termostatisk styrte ventiler med temperatursensor
Kjølevannsventilen WVTS er velegnet til temperaturstyring av en vannstrøm eller nøytral brinestrøm. 
WVTS åpner ved stigende følertemperatur.
• Automatisk kjølevannsventil til flowregulering basert på temperaturendringer i returløpet 
• Åpner ved stigende temperatur 
• Ventilhus i støpejern 
• Termostatisk pilotelement (2 or 5 m kapillarrør) bestilles separat

Reservedeler og tilbehør
Vi leverer alt av reservedeler og tilbehør tiltermostatiske ventiler
• Reperasjonssett
• Flenser
• Lommer i messing eller syrefast. Andre materialer på forespørsel
• Sensorer
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Danfoss
Trykkstyrte ventiler

Eksternt styrte ventiler er konstruert til spesielle anvendelser, som: 
• Medie med høyt partikkel innhold 

• Medie med høy viskositet 
• Høye medietemperaturer 

• Store flowmengder
• Damp anvendelser 

• Hvor det er risiko for eksplosjoner

AV210, Eksternt trykkstyrte ventiler 
AV210 er en luftstyrt skråseteventil til robust industriell anvendelse. Ventilen kan klare meget høye 
medietemperaturer og viskositeter, og er ufølsom for partikler i mediet, derfor kalles den ofte "problemløser”
ventilen. Ventilhus i rødgods (RG5) eller rustfri stål (AISI316).

• Høyt kapasitetsprogram 
• 2/2-veis 
• Skråseteventil 
• NC og NO versjoner 
• Ventilhus i rødgods eller rustfri stål 
• Lukning med eller mot flowretning

HP220, Eksternt trykkstyrte aksialventiler 
HP220 er en kompakt eksternt styrt aksialventil til robust industriell anvendelse. Den luftstyrte ventilen kan 
arbeide ved høye medietemperaturer og høye viskositeter. Den er mindre følsom overfor urenheter enn vanlige
magnetventiler. Ventilen kalles derfor en "problemløserventil".

• Stor kapasitet 
• Egnet til systemer med mange støvpartikler Det kreves ingen minimumsdifferansetrykk 
• Max. viskositet på opp til 400 cSt
• Til nøytrale væsker og luftarter
• Flowområde for vann: Opp til 174 m³/h 
• Differeansetrykk: 0 -10 bar 
• Fjær-retur eller luft-retur

HP230N, Eksternt trykkstyrte kompakte ventiler
HP230N er en kompakt luftstyrt likeløpsventil til robust industriell anvendelse.
Den luftstyrte ventilen kan arbeide ved høye medietemperaturer og høye viskositeter. Den er mindre følsom 
overfor urenheter enn vanlige magnetventiler. Ventilen kalles derfor en "problemløserventil".

• Robust, kompakt konstruksjon 
• 2/2-veis 
• Likeløps stempel versjon 
• NC versjon som standard 
• Lukker mot flowretningen
• Medietemperatur opp til 180 °C 
• Trykkområde fra 0 til 40 bar 
• Tilslutning: 1/4" til 1/2" 
• Dysestørrelse 5,5 til 13 mm

Reservedeler og reparasjonssett
Vi leverer alt av reservedeler og reparasjonssett for trykkstyrte ventiler 

• Reparasjonssett

• Manuell kapasitetskontroll

• Manuell overstyringssett

• Posisjonsindikator 
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Danfoss
Trykkmåling og styringer

PRESSOSTATER

Serien med pressostater inneholder komponenter til både generell industri og 

spesielle pressostater til krevende applikasjoner

RT, Pressostater 
RT pressostater anvendes generelt til det industrielle samt det maritime marked. RT serien består av 
pressostater, differensepressostater og pressostater til nøytralsoneregulering., sikkerhetspressostater til 
dampkjeleanlegg, gullbelagte fail-safe kontakter hvis drift av menneskelige eller økonomiske årsaker må anses 
for særlig kritisk. RT pressostaten har vært på markedet i mer enn 60 år

• Trykkområde: -1 til 30 bar 
• Utskiftelig kontaktsystem 
• Tilgjengelig med gullbelagt kontaktsystem 
• Fail-safe funksjon 
• Innstilbar differens 
• Kapsling IP66 
• Tilgjengelig med min. og max. nullstillingsfunksjon (IP54) 
• Tilgjengelig som differens- pressostat (se RT differansepressostat) 
• Tilgjengelig med TÜV godkjennelse og med nøytral sone 
• Tilgjengelig med alle marinegodkjennelser

RT, TÜV-godkendte pressostater til damp 
RT serien brukes til dampanlegg. RT serien består av pressostater, differensepressostater og pressostater til 
nøytralsoneregulering, sikkerhetspressostater til dampkjeleanlegg. Til anlegg, hvis drift av menneskelige eller 
økonomiske årsaker må anses for særlig kritisk, anbefales det å bruke failsafepressostater, akkurat som det til 
disse anlegg anbefales å bruke gullbelagte kontakter RT pressostaten har vært på markedet i mer enn 60 år.

• Trykkområde: 0 til 25 bar 
• Utskiftbart kontaktsystem 
• Tilgjengelig med gullbelakt kontaktsystem 
• Fail-safe funksjon 
• Innstilbar differens 
• Kapsling IP66 
• Tilgjengelig med min. og max. nullstillings funksjon (IP54) 
• Tilgjengelig med alle marinegodkjennelser

KPS, Pressostater 
Ved konstruksjonen av KPS pressotatserien er det lagt vekt på å tilfredsstille en rekke vesentlige behov som 
stor tetthet, robust og kompakt oppbygning, motstandsdyktig overfor sjokk og vibrasjoner. KPS serien dekker 
normalt krav for både utendørs og innendørs anvendelse. Pressostatene løser oppgaver i overvåknings-, alarm 
og reguleringssystemer i forbindelse med produksjonsanlegg, dieselaggregater, kompressorer, kraftverk samt i 
skip.

• Trykkområde: 0 til 60 bar 
• Gullbelagt kontaktsystem 
• Innstillbar eller fast differens 
• Robust og kompakt konstruksjon 
• Motstandsdyktig for sjokk og vibrasjoner 
• Membran versjon til applikasjoner med: pulsasjoner/trykkstøt og sjøvann som medie
• Kapsling IP67. Robust og motstandsdyktig for sjøvann 
• Tilgjengelig med industrielle- og marinegodkjennelser 
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Danfoss
Trykkmåling og styringer

PRESSOSTATER

CAS, Pressostater
CAS pressostat serien legger særlig vekt på å tilfredsstille behov for stor tetthet, liten differens, robust og 
kompakt oppbygning samt motstandsdyktighet overfor sjokk og vibrasjoner. CAS serien dekker normalt 
forekommende krav for såvel utendørs som innendørs anvendelse. Pressostatene løser oppgaver i 
overvåknings- og alarmsystemer i forbindelse med fabrikkanlegg, dieselaggregater, kompressorer, kraftverk 
samt skip.

• Trykkområde: 0 til 60 bar 
• Mikroswitch med énpolet omskifterkontakt 
• Kapsling IP67. Hardfør og motstandsdyktig overfor vann 
• Robust og kompakt konstruksjon 
• Motstandsdyktig overfor sjokk og vibrasjoner 
• Membran versjon applikasjon med: Pulsasjons/trykkstøt og Sjøvann som medie
• Tilgjengelig som differansepressostat (se CAS differanspressostat) 
• Tilgjengelig med industrielle- og marinegodkjennelser 

KP, Pressostater 
Danfoss KP pressostat kan brukes til regulering, overvåkning og alarmsystemer i industrielle applikasjoner.

KP serien tilpasset gassfylte medier samt luft. Den er tilpasset 1-polet omskifter (SPDT), og kan kontrollere 

1-fasede ac motorer direkte opp til 2 kW.

•Trykkområde: -0,2 til 21 bar 
•Høy kontaktbelastning, ultrakorte preltider
•Tilgjengelig med gullbelagt kontaktsystem 
•Medie: Luft og gass 
•Kapsling IP44 med tophette og bakplate 
•Tilgjengelig med kapsling IP55 til OEM kunder 
•Små dimensjoner - plassbesparelse - enkel å installere 
•Motstandsdyktig for sjokk og støt  

KPI, Pressostater 
Danfoss KPI pressostat kan brukes til regulering, overvåkning og alarmsystemer i industrielle applikasjoner.
KPI serien er tilpasset gassfylte væsker, samt luftmedier. Den er tilpasset 1-polet omskifter (SPDT).

• Trykkområde: -0,2 til 28 bar 
• Høy kontaktbelastning 
• Superkorte preltider
• Tilgjengelig med gullbelagt kontaktsystem 
• Innstillbar differens 
• Kapsling IP44 med tophette og bakplate 

CS, Pressostater 
CS trykkavbryteren har et 3-polet kontaktsystem med innstillbar differens. Trykkavbryteren er egnet til manuell 
omskiftning som vil fastholde kontaktsystemet til en åpen posisjon uavhengig av trykk i systemet.

• Automatisk start og stopp av luft- kompressorer og vannkanoner 
• Trykkområde: 2 til 20 bar 
• Kontaktsystem: 3-polet (standard) / 1-polet (tilbehør) 
• Innstillbar differens 
• Manuell omskifter til låse kontaktsystem 
• Sikkerhetsventil (tilbehør) 
• Kapsling IP43 eller IP55 
• Tilgjengelig med DVGW (KTW) drikkevannsgodkjent 
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PRESSOSTATER

MBC 5000, Kompakte blokkpressostater 
MBC pressostater er konstruert for krevende anvendelser innenfor marine og generell industri. MBC er en 
kompakt serie, utviklet for høye trykk og pulserende medier i harde miljøer som maritime og 
motorinstallasjoner. MBC har høy vibrasjonsstabilitet og alle vigtige skipsgodkjennelser. Lav differens og høy 
gjentagelsesnøyaktighet. Til den kompakte serie av pressostater tilbys en serie av testventiler.

• Trykkområde: -0,2 til 100 bar 
• Lav differens (fast) mikroswitch
• Motstandsdyktig for sjokk og vibrasjoner 
• Kapsling IP65 
• Membran versjon til applikasjoner med pulsasjoner/trykkstøt 
• Kompakt design 
• Lave installasjonsomkostninger 
• Hurtig og enkel å betjene 
• Enkle å montere direkte på testventil (se MBV 5000) 
• Tilgjengelig som differansepressostat 

MBC 5100, Kompakte blokkpressostater med skipsgodkjennelser 
MBC pressostater er konstruert for krevende anvendelser innenfor marine og generell industri. MBC er en 
kompakt serie, utviklet for høye trykk og pulserende medier i harde miljøer som maritime og 
motorinstallasjoner. MBC har høy vibrasjonsstabilitet og alle vigtige skipsgodkjennelser. Lav differens og høy 
gjentagelsesnøyaktighet. Til den kompakte serie av pressostater tilbys en serie av testventiler.

• Tilgjengelig med marinegodkjennelser 
• Trykkområde: -0,2 til 100 bar 
• Lav differens (fast) mikro switch
• Motstandsdyktig for sjokk og vibrasjoner 
• Kapsling IP65 
• Membran versjon til applikasjoner med pulsasjoner/trykkstøt 
• Kompakt design 
• Lave installasjonsomkostninger 
• Hurtig og enkel å betjene 
• Enkel å montere direkte på testventil 
• Tilgjengelig som differansepressostat  

BCP, Pressostater/kjeleanlegg
The BCP type is a series of dedicated pressure switches for safety and pressure monitoring of steam and hot 
water boilers. The BCP incorporates a single-pole changeover microswitch where the contact position depends
on the pressure in the connection port and the range set value. For installations, in which operation is 
particularly critical for safety reason, the use of fail-safe control is recommended.

• Available as high and low pressure limiters as well as pressure controllers
• Wide pressure range: from low pressure BCP1 with narrow diff erential to high pressure BCP7 
• The fail-safe dual bellows enable premature cut-out when fault occurs
• Din plug mounted on the top of control for easy electrical wiring
• Single-pole changeover switch (SPDT), switch + alarm 
• Direct mounting on pressure connection or wall mounting by means of a bracket
• Versions with automatic and manual resets available
• Screw adjustments made on top of housing
• Manual reset for pressure limiters possible only by means of tools
• Version with gold plated contact for electronic devices
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DIFFERANSE PRESSOSTATER

Serien av differenspressostater inneholder komponenter til både generell

industriell anvendelse og spesielle pressostater til krevende anvendelser

RT, Differansepressostater 
Disse apparater brukes generelt til det industrielle samt maritime marked. RT serien har en rekke 
pressostater til anlegg, hvis drift av menneskelige eller økonomiske årsaker må anses for særlig kritisk. RT 
pressostaten har vært på markedet i mer enn 60 år.

• Trykkområde: 0 til 11 bar 
• Utskiftbart kontaktsystem 
• Tilgjengelig med gullbelagt kontaktsystem 
• Fail-safe funksjon 
• Innstillbar differens 
• Kapsling IP66 
• Tilgjengelig med min. og max. nullstillings funksjon (IP54) 
• Tilgjengelig som alminnelig pressostat (se RT) 
• Tilgjengelig med neutral sone 
• Tilgjengelig med marinegodkjennelse 

CAS, Differansepressostater
CAS pressostat serien legger særlig vekt på å tilfredsstille behov for stor tetthet, liten differens, robust og 
kompakt oppbygning samt motstandsdyktighet overfor chok og vibrasjoner. CAS serien dekker normalt 
forekommende krav for såvel utendørs som innendørs anvendelse.

• Trykkområde: 0,2 til 2,5 bar 
• Lav differential (fast) mikroswitch
• Kapsling IP67. Hardfør og motstandsdyktig overfor havvann 
• Robust og kompakt konstruksjon 
• Motstandsdyktig overfor chok og vibrasjoner 
• Membran versjon applikasjoner med: Pulsasjons/trykkstøt, havvann som medie
• Tilgjengelig som pressostat 
• Tilgjengelig med industrielle og marine godkendelser

MBC 5180, Blokkdifferenspressostater med skipsgodkjennelser
MBC 5180 differansepressostat brukes til marineapplikasjoner, hvor plass og driftsikkerhet er de vigtigste
faktorer. MBC er kompakte pressostater, designet ut fra vårt nye blokkdesign for å imøtekomme barske vilkår 
fra maskinrom ombord på skip. MBC er motstandsdyktige overfor vibrasjoner og har alle relevante 
marinegodkjennelser. Det faste, men lave differensiale garanterer presis overvåkning av kritiske trykk. MBV 
testventiler kan leveres som standardtilbehør til MBC pressostater.

• Trykkområde: 0,3 til 5 bar 
• Innstillingsdifferens 
• Motstandsdyktig overfor sjokk og vibrasjoner 
• Kapsling IP65 
• Kompakt design 
• Lave installasjonsomkostninger 
• Hurtig og enkel å betjene 
• Lett å montere på blokk testventiler 
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TRYKKTRANSMITTERE

Danfoss trykktransmittere hjelper deg med å holde krevende industrielle 

prosesser under kontroll. De er presise, robuste og har lang levetid som 

sikrer effektiv drift dag etter dag, selv i krevende applikasjoner.

MBS 32, Trykktransmittere med volt-utgang
Trykktransmitteren MBS 32 er designet for industrielle applikasjoner og gir driftsikker måling selv under harde 
driftsbetingelser. Det fleksible program av trykktransmittere kjennetegnes ved et utgangssignal 0-5 V, 1-5 V, 1-
6 V og 0-10 V, absolutt og relative utgaver, med måleområde fra 0-1 bar til 0-600 bar, samt en lang rekke trykk-
og el-tilslutninger. God vibrasjonsstabilitet, robust konstruksjon og EMC spesifikasjoner for å imøtekomme 
industriens krav.

• 0-5 V, 1-5 V, 1-6 V eller 0-10 V utgangssignal 
• Driftstemperatur -40 til +85 °C 
• Trykkområde 0 - 600 bar 
• Stort utvalg av trykktilslutninger 
• Til krevende industrielle miljøer 

MBS 33, Trykktransmittere 
Trykktransmitteren MBS 33 er designet for industrielle applikasjoner og gir driftsikker måling selv under harde 
driftsbetingelser. Det fleksible programmet av trykktransmittere kjennetegnes ved 4-20 mA utgangssignal, 
absolutt og relative utgaver, med måleområde fra 0-1 bar til 0-600 bar, samt en lang rekke trykk- og el-
tilslutninger. God vibrasjonsstabilitet, robust konstruksjon og EMC spesifikasjoner for å imøtekomme 
industriens krav.

• 4 - 20 mA utgangssignal 
• Driftstemperatur -40 til +85° C 
• Trykkområde 0 - 600 bar 
• Stort utvalg av trykktilslutninger 
• Til krevende industrielle miljøer 

MBS 33M, Trykktransmittere med skipsgodkjennelser 
Den kompakte skipsgodkjente trykktransmitter MBS 33M er designet for maritime applikasjoner, og gir en 
pålitelig trykkmåling selv i de mest krevende industrielle miljøer. Trykktransmitteren er godkjent iht. LR, DNV, 
GL, RINA, ABS, BV, NKK, PRS, MRS og kjennetegnes ved 4-20 mA utgangssignal, absolutt og relative 
utgaver, med måleområde fra 0-1 bar til 0-600 bar, samt kabel og stikk til en lang rekke trykk- og el-
tilslutninger. God vibrasjonsstabilitet, robust konstruksjon og EMC spesifikasjoner for å imøtekomme 
marinesektorens krav.

• 4 - 20 mA utgangssignal 
• Driftstemperatur -40 til +85° C 
• Trykkområde 0 - 600 bar 
• Stort utvalg av trykktilslutninger 
• Tilgjengelig med alle relevante marinegodkjennelser og designet for å imøtekomme de strenge krav til 

marineutstyr 

MBS 2050, Kompakte trykktransmittere med ratiometrisk output og 
impulsdemper 
Den kompakte heavy duty transmitter MBS 2050 er designet for hydrauliske applikasjoner i krevende miljøer 
hvor kavitasjon, væskeslag eller trykkspisser kan forekomme. Det fleksible transmitterprogrammet dekker et 
ratiometrisk utgangssignal 10 - 90% av forsyningsspending, absolutt og relative versjoner, trykkområde fra 0-1 
til 0-600 bar samt et bredt sortiment av trykk- og el-tilslutninger. Med sin fortrinlige vibrasjonsstabilitet, robust 
konstruksjon og høy EMC/EMI beskyttelse, overholder tryktransmitteren de strengeste industrielle krav.

• Ratiometrisk utgangssignal 10 - 90% av forsyningsspenning 
• Driftstemperatur -40 til 85° C 
• Måleområde 0 - 600 bar 
• Standard trykktilslutning - G1/4A DIN 3852 
• Med innebygget pulsasjonsdemper 
• Til hydrauliske appikasjoner
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TRYKKTRANSMITTERE

MBS 3000, Kompakte trykktransmittere 
Den kompakte tryktransmitter MBS 3000 er designet for industrielle applikasjoner og gir driftsikker måling selv 
under harde driftsbetingelser. Det fleksible program av tryktransmittere kjennetegnes ved 4-20 mA
utgangssignal, absolutt og relative utgaver, med måleområde fra 0-1 bar til 0-600 bar, samt en lang rekke 
trykk- og el-tilslutninger. God vibrasjonsstabilitet, robust konstruksjon og EMC spesifikasjoner for å
imøtekomme industriens krav.

• 4 - 20 mA utgangssignal 
• Driftstemperatur -40 til +85° C 
• Trykkområde opp til 0 - 600 bar 
• Standard trykktilslutning G 1/4A ISO 228/1 
• Designet for anvendelse i krevende industrielle miljøer som pumper, kompressorer, pneumatikk og

vannbehandling 

MBS 3050, Kompakte trykktransmittere med dempedyse 
Den kompakte heavy duty trykktransmitter MBS 3050 er designet for hydrauliske applikasjoner og gir en
pålitelig trykkmåling i de mest krevende miljøer, hvor kavitasjon, væskeslag og trykkstøt kan forekomme. 
Det fleksible program av trykktransmittere kjennetegnes ved 4-20 mA utgangssignal, absolutt og relative
utgaver, med måleområde fra 0-1 bar til 0-600 bar, samt en lang rekke trykk- og el-tilslutninger. 

God vibrasjonsstabilitet, robust konstruksjon og EMC spesifikasjoner for å imøtekomme industriens krav.

• 4 - 20 mA utgangssignal 
• Driftstemperatur -40 til +85° C 
• Trykkområde opp til 0 - 600 bar 
• Standard trykktilslutning DIN 3852 - G 1/4A 
• Med integrert pulsdemper 
• Spesielt designet for hydrauliske applikasjoner 

MBS 3100, Kompakte trykktransmittere med skipsgodkjennelser 
Den kompakte skipsgodkjente tryktransmitter MBS 3100 er designet for maritime applikasjoner, og gir en 
pålitelig trykkmåling selv i de mest krevende industrielle miljøer. Trykktransmitteren er godkjent iht. LR, DNV, 
GL, RINA, ABS, BV, NKK, PRS, MRS og kjennetegnes ved 4-20 mA utgangssignal, absolutt og relative 
utgaver, med måleområde fra 0-1 bar til 0-600 bar, samt kabel og stikk til en lang rekke trykk- og el-
tilslutninger. God vibrasjonsstabilitet, robust konstruksjon og EMC spesifikasjoner for å imøtekomme 
marinesektorens krav.

• 4 - 20 mA utgangssignal 
• Driftstemperatur -40 til +85° C 
• Trykkområde 0 - 600 bar 
• Standard trykktilslutning G 1/4A DIN 16288, G 1/4A, O-ring DIN 3852 G 1/2A DIN 16288 
• Tilgjengelig med alle marinegodkjennelser 
• Tilpasset marineapplikasjoner 

MBS 4010, Trykktransmittere med nedfelt membran 
Trykktransmitteren med flat membran MBS 4010 er designet for industrielle applikasjoner til aggressive, 
tyktflytende, heterogene og krystaliserede medier og gir driftsikker måling selv under meget harde betingelser. 
Det fleksible program av trykktransmittere kjennetegnes ved 4-20 mA utgangssignal, absolutt og relative 
utgaver, med måleområde fra 0-4 bar til 0-60 bar, og G 1/2 A trykktilslutning med frontmembran samt en lang 
rekke trykk- og el-tilslutninger. Med sin gode vibrasjonsstabilitet, robust konstruksjon og høy EMC/EMI 
beskyttelse, overholder trykktransmitteren de strengeste industrielle krav.

• 4 - 20 mA utgangssignal 
• Driftstemperatur -40 til +85° C 
• Trykkområde 0 - 60 bar 
• Med front- membran 
• Til aggressive, tykflytende, heterogene og krystaliserende medier 
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TRYKKTRANSMITTERE

MBS 4201, Pressure transmitters with Eex approvals
Trykktransmitter MBS 4201 med integrert pulsasjonsdemper er designet for bruk i eksplosive miljøer, og gir en
driftsikker måling selv under harde betingelser. Det fleksible program av trykktransmittere er EEx ia IIC T6
eksplosjonsbeskyttet i overensstemmelse med ATEX 100a og dekker 4-20 mA utgangssignal, absolutt og
relative utgaver, med måleområde fra 0-1bar til 0-600 bar samt en lang rekke trykk- og el-tilslutninger. Med sin
gode vibrasjonsstabilitet, robust konstruksjon og høy EMC/EMI beskyttelse, overholder tryktransmitteren de
strengeste industrielle krav.

• 4 - 20 mA utgangssignal 
• Driftstemperatur 0 - 600 bar 
• Trykkområde basert på el-tilslutning
• Ex II 1G EEx ia IIC T4 - T6 i overensstemmelse med ATEX 100a 
• Til potensiell eksplosiv luft: Sone 0, Sone 1 og Sone 2 (Luftarter og damp) 

MBS 4251, Pressure transmitters with Eex approval and pulse snubber 
Trykktransmitter MBS 4251 gir en pålitelig trykkmåling i de mest krevende miljøer, hvor kavitasjon, væskeslag 
og trykkstøt kan forekomme. Det fleksible program av trykktransmittere er EEx ia IIC T6 eksplosjonsbeskyttet i 
overensstemmelse med ATEX 100a og dekker 4-20 mA utgangssignal, absolutt og relative utgaver, med 
måleområde fra 0-1bar til 0-600 bar samt en lang rekke trykk- og el-tilslutninger. Med sin fordelaktige 
vibrasjonsstabilitet, robust konstruksjon og høy EMC/EMI beskyttelse, overholder tryktransmitteren de 
strengeste industrielle krav.

• 4 - 20 mA utgangssignal 

• Trykkområde 0 - 600 bar 

• Ex II 1G EEx ia IIC T4 - T6 i overensstemmelse med ATEX 100a 

• Til potensiell eksplosiv luft: Sone 0, Sone 1 og Sone 2 (Luftarter og damp) 

MBS 4510, Trykktransmittere med nedfelt membran og nullpunkts- og 
spanjustering
Trykktransmitteren MBS 4510 med høy presisjon og fremskutt membran er designet til medier med høy 
viskositet eller krystaliserende medier til næringmiddel- og prosessindustrien og gir en driftsikker måling selv 
under harde betingelser. Det fleksible program av trykktransmittere kjennetegnes ved 4-20 mA utgangssignal, 
absolutt og relative utgaver, med måleområde fra 0-250 bar til 0-25 bar, nullpunkts- og spanjustering, G 1 A 
konisk trykkforbindelse og fremskudt membran. God vibrasjonsstabilitet, robust konstruksjon og EMC 
spesifikasjoner for å imøtekomme industriens krav.

• 4 - 20 mA Utgangssignal 
• Driftstemperatur -40 til +85° C 
• Trykkområder fra 0 - 250 mbar til 0 - 25 bar 
• Mange tilslutninger 
• Med nullpunkts- og spanjustering
• Med fremskudt membran 
• Til bruk i næringsmiddel- og prosessindustrien samt til aggressive og heterogene medier samt til medier med 

høy viskositet.

MBS 4751, Trykktransmittere med Eex-godkjennelse og dempedyse
Trykktransmitter MBS 4751 er med integrert pulsasjonsdemper og gir en pålitelig trykkmåling i de mest 
krevende miljøer, hvor kavitasjon, væskeslag og trykkstøt kan forekomme. Det fleksible program av 
trykktransmittere er EEx ia IIC T6 eksplosjonsbeskyttet i overensstemmelse med ATEX 100a og dekker 4-20 
mA utgangssignal, absolutt og relative utgaver, med måleområde fra 0-1bar til 0-600 bar, nullpunkts- og 
spanjustering samt en lang rekke trykk- og el-tilslutninger. Med sin fordelaktige vibrasjonsstabilitet, robust 
konstruksjon og høy EMC/EMI beskyttelse, overholder tryktransmitteren de strengeste industrielle krav.

• 4 - 20 mA utgangssignal 
• Med innebygget pulsdemper 
• Trykkområde 0 - 600 bar 
• Driftstemperatur avhengig av elektrisk tilslutning 
• Med nullpunkts- og spanjustering
• Ex II 1G EEx ia IIC T4 - T6 i overensstemmelse med ATEX 100a 
• Til potensiell eksplosiv luft: Sone 0, Sone 1 og Sone 2 (Luftarter og damp) 
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MBS 5100, Blokktrykktransmittere med skipsgodkjennelser 
Den skipsgodkjente trykktransmitteren MBS 5100 er designet for maritime applikasjoner, og gir en pålitelig 
trykkmåling selv i de mest krevende miljøer. Trykktransmitteren i blokkdesign er godkjent iht. LR, DNV, GL, 
RINA, ABS, BV, NKK, PRS, MRS og kjennetegnes ved 4-20 mA utgangssignal, absolutt og relative utgaver, 
med måleområde fra 0-1 bar til 0-600 bar, nullpunkts- og spanjustering og innvendig/flange tilslutning. God 
vibrasjonsstabilitet, robust konstruksjon og EMC spesifikasjoner for å imøtekomme marinesektorens krav.

• 4 - 20 mA utgangssignal 

• Driftstemperatur -40 til +85° C 

• Trykkområde 0 - 600 bar 

• Trykktilslutning G ¼ innvendig 

• Tilgjengelig med alle relevante marin godkjennelser 

• Designet for å imøtekomme de strenge krav til marineutstyr 

MBS 5150, Blokktryktransmittere med impulsdemper og 
skipsgodkjennelser 
Den skipsgodkjente tryktransmitteren MBS 5150 er designet for maritime applikasjoner, og gir en pålitelig 
trykkmåling i de mest krevende miljøer, hvor kavation, væskeslag og trykkstøt kan forekomme. 
Trykktransmitteren i blokkdesign er godkjent iht. LR, DNV, GL, RINA, ABS, BV, NKK, PRS, MRS og 
kjennetegnes ved 4-20 mA utgangssignal, absolutt og relative utgaver, med måleområde fra 0-1 bar til 0-600 
bar, nullpunkts- og spanjustering og innvendig/flange tilslutning. God vibrasjonsstabilitet, robust konstruksjon og 
EMC spesifikasjoner for å imøtekomme marinesektorens krav.

• 4 - 20 mA utgangssignal 
• Driftstemperatur -40 til +85° C 
• Trykkområde 0 - 600 bar 
• Trykktilslutning G ¼ innvendig 
• Med integrert pulsdemper 
• Tilgjengelig med alle relevante marinegodkjennelser 
• Designet for å imøtekomme de strenge krav til marineutstyr 

EMP 2, Boks-trykktransmittere
Den skipsgodkjente tryktransmitteren EMP 2 er designet for bruk i stort sett alle maritime og industrielle miljøer 
og gir en pålitelig trykkmåling selv under harde industrielle forhold. Trykktransmitteren har alle typiske 
marinegodkjennelser som LR, DNV, GL, RINA, ABS, BV, NKK, PRS, MRS, KRS og dekker 4-20 mA
uTgangssignal, måler relativ trykk, driftstrykk fra 0-1 til 0-400 bar, nullpunkts- og spanjustering, Pg 13,5 
kabelinngang og trykktilslutning. Den robuste konstruksjonen gjør at trykktransmitteren kan imøtekomme selv 
de hardeste krav.

• 4 - 20 mA utgangs- signal 
• Driftstemperatur -10 til +70° C 
• Driftstrykk 0 - 400 bar 
• Trykktilslutning G ¼, G ½A standard, G 3/8 A 
• Med nullpunkt og spanjustering
• Tilgjengelig med alle relevante marinegodkjennelser 
• Til bruk i harde industrielle og maritime miljøer 

Plug in display- for trykktransmittere 
• Settes mellom transmitter og plugg
• Gir lokal og fjernalesning
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RESERVEDELER OG TILBEHØR

Dempesløyfer

MBV 2000 Isolasjonsventiler - for trykktransmittere 
MBV 2000 isolasjonsventilen er konstruert for montering mellom Danfoss tryktransmittere og væskefyldte
systemer og er derfor rask og effektiv mht. montering eller demontering. Når trykktransmitteren demonteres, 
lukker isolasjonsventilen automatisk. Isolasjonsventilen muliggjør rask og enkel installasjon uten å tømme 
anlegget først. Ventilen gjenåpnes når transmitteren monteres. Ventilen oppfyller krav til rask installasjon, enkel 
og effektiv isolasjon og lett tilslutning.

• Driftstrykk: Opp til 600 bar 
• Sprengningstrykk: 1500 bar 
• Driftstemperatur -20°C til 200°C 
• Alle medieberørte metalldeler: DIN 17440-1.4404 (AISI 316 L) 
• Pakning: Viton
• Hurtig og effektiv metode for montering eller demontering

MBV 3000 Isolasjonsventiler - for trykktransmittere 
The MBV 3000 test valve has been designed for mounting with Danfoss pressure cartridge transmitters type 
MBS 3100/3150 and MBS 33M. The main advantage is the ability to test the operating transmitter through the
test connection. A built-in shut-off valve gives the possibility to maintain transmitter without having to fi rst drain
the system After the transmitter is tested, the valve is manually re-opened and the transmitter is again
connected to the system. 

• Compact design 
• Light material 
• Direct connection into the measuring point
• Possible to position in all directions
• Flexible because transmitter and test coupling can replace each other
• Fast and easy to operate

MBV 5000 testventiler - for MBS 5000/5100 
Blokkprogrammet inneholder pressostater, trykktransmittere, testventiler samt diverse tilbehør. Blokkkonseptet
er utviklet for å oppnå plassbesparelse, vektreduksjon og mindre omkostninger. Konseptet oppfyller alle krav, 
som stilles til robust maritimt utstyr, bl.a. krav, som EU stiller til slike produkter. MBV 5000 er konstruert i 
mange forskjellige konfigurasjoner, til bruk i bl.a. den maritime industri. For eksempel til: Overvåkning, alarm, 
shut-down og diagnostisering av motorer, gear, thruster, pumper, filtre, kompressorer etc. Ventilen oppfyller 
kravet om rask installasjon, lett avsperring, enkel tilslutning av testtrykk og rask montering.

MBV 5000 er en testventil, konstruert i mange forskjellige konfigurasjoner, for bruk i bl.a. maritim industri. 
Ventilen oppfyller kravet om rask installasjon, lett avsperring, enkel tilkobling av testtrykk og hurtig montering.
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RT, Termostater 
RT-serien brukes generelt til det industrielle samt det maritime marked. RT-serien omfatter generelle 
termostater med romføler, termostater med fjernføler og termostater til nøytralsoneregulering. RT termostater 
anbefales til anlegg, hvis drift av menneskelige eller økonomiske årsaker må anses for særlig kritisk. RT 
termostater har været markedsført i mer enn 60 år.

• Temperaturområde: - 60°C til 300°C 
• Utskiftbart kontaktsystem 
• Tilgjengelig med gullbelagt kontaktsystem 
• Justerbar differansestrykk
• Kapsling IP66 
• Tilgjengelig med max. reset funktion (IP54) 
• Tilgjengelig med nøytral sone 
• Tilgjengelig med relevante marinegodkjennelser 

Serien med termostater inneholder komponenter til både generell industri

og spesielle termostater til krevende applikasjoner

KPS, Termostater 
KPS termostatserien er konstruert for å imøtekomme viktige krav for høy kapslingsgrad, robust, kompakt 
konstruksjon og er motstandsdyktig overfor chok og vibrasjoner. KPS serien dekker normalt forekommende 
krav for både utendørs og innendørs bruk. Termostatene løser oppgaver i overvåknings- og alarmsystemer i 
forbindelse med fabrikkanlegg, dieselaggregater, kompressorer, kraftverk samt skip.

• Temperaturområde: -20° C til 200°C 
• Gullbelagt kontaktsystem 
• Innstilbar eller fast differens 
• Robust og kompakt konstruksjon 
• Motstandsdyktig overfor chok og vibrasjoner 
• Kapsling IP67. Robust og Motstandsdyktig overfor havvann 
• Tilgjengelig med relevant industri- og marinegodkjennelser 

CAS, Termostater 
CAS termostat serien legger særlig vekt på å tilfredsstille behov for stor tetthet, liten differens, robust og 
kompakt oppbygning samt motstandsdyktighet overfor chok og vibrasjoner. CAS serien dekker normalt 
forekommende krav for såvel utendørs som innendørs anvendelse. Termostaterne løser oppgaver i 
overvåknings- og alarmsystemer i forbindelse med fabrikkanlegg, kompressorer, kraftverk samt skip.

• Innstillingsområde: 20°C til 150°C 
• Lav differens (fast) mikroswitch
• Kapsling IP67. Robust og motstandsdyktig overfor havvann 
• Robust og kompakt konstruksjon 
• Motstandsdyktig overfor chok og vibrasjoner 
• Tilgjengelig med industrielle og marinegodkjennelser 
• Tilgjengelig som 2-trins termostat (se CAS 2-trins) 
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KP, Termostater 
KP termostater brukes til regulering, overvåkning og alarmsystemer i industrien. KP serien er utstyrt med en
enpolet omskifterkontakt. Termostaten er utstyrt med en 1-polet switch (SPDT), og kan styre en 1-faset AC-
motor opp til 2 kW direkte.

• Temperaturområde: 0° C til 150° C 
• Høy kontaktbelastning - Ultrakorte preltider
• Tilgjengelig med gullkontaktsystem 
• Kapsling IP44 når den er montert med topphette og dekkplate 
• Tilgjengelig med kapsling IP55 til OEM kunder 
• Små dimensjoner - plassbesparende - enkel å installere 
• Motstandsdyktig overfor chok og støt

CAS 1080, 2-trinns termostater 
CAS 1080 er e 2-trinns termostat hvor posisjonen avhenger av temperaturen av sensoren og innstillingen av 
termostaten. CAS-termostat seriens spesielle fokus er laget for å imøtekomme krav om en høyt kapslingsgrad, 
robust, kompakt konstruksjon og motstandsdyktighet overfor chok og vibrasjoner. CAS serien dekker normalt 
forekommende krav for såvel utendørs som innendørs anvendelse. Termostaterne løser oppgaver i 
overvåknings- og alarmsystemer i forbindelse med fabrikkanlegg, dieselmotorer, kompressorer, kraftverk samt 
skip.

• 2 x SPDT mikroswitch
• Kontaktbelastning: 220 V, 0.1 A, AC-14 og AC-15 (induktiv belastning) eller 125 V, 12 W DC-13 (induktiv

belastning) 
• Omgivelsestemperatur: -25 til +70°C 
• Vibrasjonssikkerhet: Vibrasjonsstabil i området 2-30 Hz amplitude 1,1 mm og 30-100 Hz, 4 G. 
• Kapsling: IP67 (IEC 529 / DIN 40050 
• Kabelinngang: 2 x PG 13,5 

MBC 8100, Kompakte blokktermostater med skipsgodkjennelser 
MBC 8100 er konstruert for krevende applikasjoner innefor marine, hvor plass og driftsikkerhet er de vigtigste
egenskaper. MBC er kompakte termostater, designet etter våres nye blokksystem tfor å motstå de harde 
betingelser kjendt fra bruk i maskinrom ombord på skip. MBC er motstandsdyktig overfor støt og vibrasjoner og 
passer til alle vanlige marinegodkjennelser. Den faste, men lave differens garanterer presis kontroll av 
ekstreme temperaturer. Er også tilgjengelig uten marinegodkjennelse (kontakt oss for informasjon om MBC 
8000).

• Blokkdesign 
• Elektromagnetisk termostat 
• Temperaturområde: -10 til +200 °C 
• Tilgjengelig med relevante marinegodkjennelser 
• Designet for marineapplikasjoner 

RT, Differanse termostat 
RT differanse termostat brukes i prosessindustri, ventilasjon, kjøle og varmeanlegg, hvor det er behov for en 
bestemt temperatur differanse, mellom 0 - 20° C, mellom 2 medier. En av sensorene brukes som referanse, 
den andre som indirekte variabel kontroller. (Den direkte variable kontroller er temperatur differansen.).

• Temperatur område: 0 - 20° C 
• Operativt område: -30° til 100° C 
• Vekselkontakt SPDT 
• kapsling IP66 
• Tilgjengelig med relevante marinegodkjennelser
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MBT 153, Temperaturfølere med utskiftbar måleinnsats 
MBT 153 er en heavy-duty temperaturføler som kan brukes til kjøling av vann og ventilasjonssystemer, brukes 
til generell industri og marineapplikasjoner. Temperaturføleren er basert på standard Pt100 eller Pt1000 
element til temperaturmåling og regulering, hvor pålitelig, robust og nøyaktig utstyr er påkrevd. På forespørsel 
kan MBT 153 også leveres med NTC/PTC element. Føleren er laget av rustfritt stål med innebygd kabel, hvilket 
gjør den meget fleksibel. MBT 153 kan kombineres med en følerlomme for å beskytte silikonkabel mot mediet. 
MBT 153 har PVC eller silikonkabel som standard, men kan også leveres med teflonkabel på forespørsel.

• Temperaturområde -50 til +200°C 
• Kort reaksjonstid 
• Pt100 eller Pt1000 motstandselement 
• 2- eller 4-leder tilslutning 

Danfoss programmet for temperaturfølere er basert på årtiers globale erfaringer
innenfor marineindustri og kjøleanlegg - uten tvil noen av de hardeste miljøer.
Selv i disse krevende omgivelser kan du ha tillit til våre produkter; de har lang 
levetid takket være deres robuste design.

MBT 3270, Temperaturfølere 
• Versjoner med plugg eller kabel 
• Forskjellige sensor element tilgjengelig (RTD, NTC, PTC) 
• Robust, høy beskyttelse mot fukt 
• Justert måleinnsats 
• Messing eller syrefast stål 
• Rask respons tid

MBT 3560, Temperaturfølere med innebygget transmitter 
Med MBT 3560 har vi kombinert teknologien fra våre standard temperaturfølere og elektriske tilslutninger fra 

MBS tryktransmittere med en nyutviklet elektronikk. Dette har resultert i en kompakt temperaturføler med 
innebygd transmitter. MBT 3560 er konstruert for bruk i hardt maritimt miljø, hvor pålitelig, robust og nøyaktig 
utstyr er påkrevd. Der er et stort utvalg av prosess- og elektriske tilslutninger. Kan leveres med en 33 mm 
halslengde, hvilket gjør det mulig å måle temperaturer helt opp til 200°C uten å skade den integrerte 
elektronikk.

• Ultrakompakt design 
• Kapsling av rustfritt syrefast stål (AISI 316L) 
• Temperaturområde -50 °C - +200°C 
• Pt 1000 motstandselement 
• Utgangssignal: 4 - 20 mA eller ratiometrisk
• Beskyttelsesrør: ø 8 mm 
• Innbygningslengde: 50 mm - 250 mm

MBT 5113, Temperaturfølere til eksos 
MBT 5113 er en heavy-duty temperaturføler som kan brukes til måling og regulering va utstøtningsgass fra 
dieselmotorer, turbiner og kompressorer i forbindelse med stasjonære eller maritime applikasjoner. 
Temperaturføleren er forsynt med et termoelement type K, som kan måle en medietemperatur på opp til 800 
°C. Måleinnsatsen kan skiftes ut under drift. Alle deler som er i kontakt med mediet er laget av rustfri stål AISI 
316 Ti. Føleren leveres med B-hode som standard, og hvis det ønskes, kan en transmitter (MBT 9110) bestilles 
som en integrert del.

• Medietemperatur opp til 800° C 
• Tilgjengelig med innebygd transmitter med eller uten Eex ia IIC T4/T6 godkjennelse 
• Tilgjengelig med alle relevante marinegodkjennelser 
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MBT 5116, Temperaturfølere til eksos 
MBT 5116 slim-line er en heavy-duty temperaturføler som kan brukes til måling og regulering av 
utstøtningsgass fra dieselmotorer, turbiner og kompressorer i forbindelse med stasjonære eller maritime 
applikasjoner. Temperaturføleren er basert på en standard Pt100 føler som gir en meget nøyaktig måling. 
Pt100 tynnfilm teknologi er spesielt utviklet for heavy-duty applikasjoner opp til 600°C. Måleinnsatsen kan 
skiftes ut selv under drift. Alle deler som er i kontakt med mediet er laget av rustfri stål AISI 316 Ti. Føleren er 
konstruert til plassering hvor det er begrenset plass.

• Medietemperatur opp til 600°C 
• Kan brukes med 2- eller 3-ledertilslutninger 
• Robust og kompakt design med høy motstandsdyktighet mot støt og vibrasjoner målt iht. IEC 68-2-6 
• Enkel utskiftbar måleinnsats 
• Pt 100 tynnfilm teknologi spesielt utviklet til krevende applikasjoner 
• Kan monteres i alle posisjoner 
• Fullborret beskyttelsesrør 
• Tilgjengelig med alle relevante marinegodkjennelser 

MBT 5250, Temperaturfølere 
MBT 5250 er en heavy-duty temperaturføler som kan brukes til måling og regulering av temperaturer i 
rørsystemer og skipskjøleanlegg - eller overalt hvor man ønsker pålitelig, holdbart og presist måleutstyr. 
Temperaturføleren er en standard Pt100 eller Pt1000 føler. MBT 5250 kan leveres med NTC/PTC følere på
forespørsel. Måleinnsatsen er med silikonkabel, hvilket gjør føleren meget motstandsdyktig overfor vibrasjoner. 
Alle deler som er i kontakt med mediet er laget av rustfri stål AISI 316 Ti. MBT 5250 er utstyrt med DIN 43650 
stikk som standard, men kan leveres med M12 eller DIN 72585 Bajonett på forespørsel.

• Luftfylte eller flytende medier som f.eks. luft, gass, vann eller olje 
• Medietemperatur opp til +200°C 
• Pt100 eller Pt1000 motstandselement 
• Kan brukes med 2- eller 3-ledertilslutninger 
• Gullbelagt han- og hunstikk
• Utskiftbar måleinnsats 
• Tilgjengelige med alle marinegodkjennelser 

MBT 5252, Temperaturfølere 
MBT 5252 er en heavy-duty temperaturføler som kan brukes til kontrollering av kjølevann, smøereolje, 
hydraulisk olje og andre kjøleanlegg overalt hvor det kreves en driftsikker, robust og tett løsning. 
Temperaturføleren er en standard Pt100 eller Pt1000 føler. MBT 5252 kan leveres med NTC/PTC føler på
forespørsel. Føleren kan, hvis det ønskes, leveres med en transmitter (MBT 9110) som en integrert del. I den 
lavere temperatur versjon (-50 °C eller +200 °C). Måleinnsatsen er med silikonkabel, hvilket gjør føleren meget 
motstandsdyktig overfor vibrasjoner. Alle deler som er i kontakt med mediet er laget av rustfri stål AISI 316 Ti. 
Føleren leveres med B-hode som standard og hvis det ønskes, kan den bestilles med B-mini eller B-hode med 
skrudeksel på forespørsel.

• Luftfylte eller flytende medier som f.eks. luft, gass, vann eller olje 
• Medietemperatur opp til +400°C 
• Tilgjengelig med innebygd transmitter 
• Tilgjengelig med alle marinegodkjennelser 

MBT 5260, Temperaturfølere 
MBT 5260 er en heavy-duty temperaturføler som kan brukes til kontrollering av kjølevann, smøreolje, 
hydraulisk olje og andre kjøleanlegg overalt hvor det kreves en driftsikker, robust og tett løsning. 
Temperaturføleren er en standard Pt100 eller Pt1000 føler. MBT 5260 kan leveres med NTC/PTC føler på
forespørsel. Måleinnsatsen er med silikonkabel, hvilket gjør føleren meget motstandsdyktig overfor vibrasjoner. 
Alle deler som er i kontakt med mediet er laget av rustfri stål AISI 316 Ti. MBT 5260 er utstyrt med DIN 43650 
stikk som standard, men kan leveres med M12 eller DIN 72585 Bajonett på forespørsel.

• Luftffylte eller flytende medier som f.eks. luft, gass, vann eller olje 
• Medietemperatur opp til +200°C 
• Pt100 eller Pt1000 motstandselement 
• Kan brukes med 2- eller 3-ledertilslutninger 
• Gullbelagt han- og hunstikk
• Fast måleinnsats 
• Tilgjengelig med marinegodkjennelser 
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MBT 5310, Temperaturfølere 
MBT 5310 er en marinegodkjent temperaturføler spesielt designet for måling av lejetemperatur. For å oppnå en 
meget kort reaksjonstid er måleelementet plassert på en sølvplate i tuppen på føleren, hvilket resulterer i en 
reaksjon ned til t0,5 = 0,5 sek. i vann. Føleren er tilpasset med en justérbar bajonettkobling og en fjær som 
sikrer metallkontakt mellom leje og føler i alle situationer. Temperaturføleren er baseret på en standardisert Pt 
100 føler som gir en meget nøyaktig måling.

• Justérbar innbygningslengde fra 60 til 300 mm 
• Medietemperatur opp til +200 °C 
• Pt100 motstandselement 
• Ekstrem kort reaksjonstid 
• Tilgjengelig med marinegodkjenelser

MBT 5410, Romtemperaturfølere 
MBT 5410 er en heavy-duty temperaturføler som brukes til måling og regulering av temperatur i maritime og 
industrielle kjøle- og fryserom. Temperaturføleren er basert på en standardisert Pt100 eller Pt1000 føler som 
gir en meget nøyaktig måling. Transmitteren (MBT 9110) kan bestilles som en integrert del av føleren.

• Temperaturområde fra -50 til +100° C 
• Stor målenøyaktighet 
• Robust konstruksjon med motstandsdyktighet over for støt og vibrasjoner 
• Kan leveres med innebygget transmitter med eller uten Eex ia IIC T4 / T6 godkjennelse 
• Med eller uten galvanisk isolasjon 
• Tilgjengelig med alle relevante marinegodkjennelser 

MBT 5560, Temperaturfølere med innebygget transmitter 
Med MBT 5560 har vi kombinert teknologien fra våres standard temperaturfølere og elektriske tilslutninger fra 
MBS tryktransmittere med en nyutviklet elektronikk. Dette har resultert i en kompakt temperaturføler med 
innebygd transmitter. MBT 5560 er konstruert for bruk i hardt maritimt miljø, hvor pålitelig, robust og nøyaktig 
utstyr er påkrevd. Det er et stort utvalg av prosess- og elektriske tilslutninger. Kan leveres med en 33 mm 
halslengde, hvilket gjør det mulig å måle temperaturer helt opp til 200°C uten å skade den integrerete
elektronikk.

• Ultrakompakt design 
• Kapsling av rustfritt syrefast stål (AISI 316L) 
• Temperaturområde -50 °C - +200°C 
• Pt 1000 motstandselement 
• Utgangssignal: 4 - 20 mA eller ratiometrisk
• Beskyttelsesrør: ø 8 mm 
• Innbygningslengder: 50, 100, 150, 200 eller 250 mm 

MBT 9110, Temperaturtransmittere 
MBT 9110 temperatur transmitter kan brukes til konvertering av Pt100 ohm signal eller termopar mV signal til et 
4 til 20 mA signal. MBT 9110 kan brukes sammen med alle typer MBT følere, Pt100 så vel som termopar. 
Transmitteren leveres som standard i separat kapsling, men kan også brukes som en del av temperaturføleren. 
Transmitteren er tilgjengelig som standard eller galvanisk isolert med eller uten EEx. godkjennelse.

• 2, 3 eller 4-leder universal transmitter til industriell eller marine anvendelse 
• Pt100 eller termopar inngang 
• 4 - 20 mA standard utgangs- signal - med eller uten galvanisk isolering 
• Tilgjengelig med EEX ia IIC T4 / T6 godkjennelse 
• Til montasje i DIN B tilslutningshod eller seperate kapslinger 
• Avansert indikering av følerfeil 
• Temperaturliniær
• Tilgjengelig med alle relevante marinegodkjennelser 
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CI 4, Minikontaktorer
Mini kontaktoren er en liten kompakt enhet, typisk med 3 NO hovedkontaktorer og innbygget NO eller NC 
hjelpekontakt. Typiske anvendelser for en minikontaktor er drifts-, overstrøms- og faseutbruddsbeskyttelse av 
asynkronmotorer, kombinert med termoreleer.

• Kompakt design 
• Skrue- eller DIN-skinne montering 
• Effektområde 1,5 til 5,9 kW 
• Basismodul med innebygget hjelpekontaktor (NO eller NC) 
• Til a.c. og d.c. spoler 
• Lav-effekt d.c. spole - velgenet til PC og PLC styringer 

Danfoss CI-TI™ kontaktorer og motorstartere sørger for problemfri kobling 
og maksimal beskyttelse av dine kostbare motorer og øvrige elektronisk utstyr. 
Komponentene er kompakte, enkle å installere og ytterst driftsikre. 
De er designet for å imøtekomme våre kunders behov, som er basert på erfaring 
innenfor omfattende anvendelsesområder. Mer enn 60 års erfaring sikrer at våre 
kontaktorer og motorstartere skiller seg ut, når det kommer til god kvalitet og lang levetid.

CI (6-50), Kontaktorer
Kontaktorprogrammet CI 6-50 er basert på 3 innbygningsstørrelser. Den minste størrelse består av CI 6-15 
(2.2-7.5 kW), den mellomste størrelse av CI 16-30 spender over (7.5-15 kW) og den største størrelse 
representer CI 32-50 (15-25 kW). Alle innbygningsstørrelser består av 3 NO hovedkontaktorer. CI 6-15 fåes 
også med 4 NO hovedkontaktorer.

• Kompakt design i 3 innbygningsstørrelser 
• Skrue eller DIN-skinne montering 
• Effektområde 2.2 til 25 kW 
• Til ac spolespenning 

CI (61-86), Kontaktorer
Kontaktorprogrammet CI 61-86 består av 1 innbygningsstørrelse, med 3-polet NO hovedkontaktor. Spolene er 
standard for både 50 Hz og 60 Hz. CI 61-86 kontaktorer har lang elektrisk levetid og passer til alle slags 
elektriske belastninger i moderne industri. Kombinert med et termorele kan kontaktoren koble og beskytte 
motoren mod overbelastning og asymetrisk belastning. En bred vifte av clip-on hjelpekontakter, timere, 
overstrømsbeskyttelse, mekanisk spenning og merkeplaten gjør CI 61-86 programmet meget flesibelt og egnet 
til både OEM og panelbyggere.

• Kompakt design 
• Skrue eller DIN-skinne montering 
• Effektområde 30 kW til 45 kW 
• Til ac spolespenning 

CI (110-180), Kontaktorer
Kontaktorprogrammet CI 110-180 består av 1 innbygningsstørrelse, 3-polet NO hovedkontaktor samt 
innebygget hjelpekontakt, 1 NO/1 NC. Hovedkontaktsettet kan skiftes ut uten avmontering av ledninger. CI 
110-180 kontaktorer har lang elektrisk levetid og passer til alle slags elektriske belastninger i moderne industri. 
Kombinert med et termorele kan kontaktoren koble og beskytte motoren mot overbelastning og asymetrisk
belastning. En bred vifte av clip-on hjelpekontakter, timere, overstrømsbeskyttelse, mekanisk sperring og 
merkeplaten gjør CI 110-180 programmet meget fleksibelt og egnet til både OEM og panelbyggere.

• Kompakt design 
• Skruemontering 
• Effektområde 55 kW til 90 kW 
• Basis modul med hjelpekontaktor (1 NO + 1 NC) 
• Til ac spolespenning 
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CI EI (210-420), Kontaktorer med innebygget interface
Kontaktorprogrammet CI 210 EI - 420 EI består av 1 innbygningsstørrelse. Programmet er utstyrt med 3-polet 
NO hovedkontaktor samt innebygget hjelpekontakt 1 NO/1 NC. Hovedkontaktsettet kan skiftes ut uten
demontering av ledninger. CI 210 EI - 420 EI har elektronisk styrekretsløp, som gir lave holdeeffekter og store 
spolespeningsområder ved både 50 Hz og 60 Hz. Kontaktorene CI 210 EI - 420 EI kan kobles slik, at de kan 
aktiveres av en PLC med 24 V dc. utgang via det integrerte interface rele i kontaktorene. En bred vifte av clip-
on hjelpekontakter, timere, overstrømsbeskyttelse, mekanisk sperring og merkeplaten gjør CI 210 EI - 420 EI 
programmet meget fleksibelt og egnet til både OEM og tavlebyggere.

• Kompakt design 
• Skruemontering 
• Effektområde 110 kW til 220 kW 
• Basismodul med innebygget hjelpekontaktor
• Elektronisk styrekretsløp 
• Bredt spenningsområde 
• Spolespenning/frekvens 50-60 Hz som standard 
• Innebygget interface for PLC 

TI C 9, Termoreleer 
Termoreleet TI 9C dekker et område fra 0,13 -9,2 A. Termoreleene har differensialbeskyttelse, dvs. akkselert
utkobling i tilfelle fasebrudd, som har særlig betydning ved motorer med trekant-forbunede viklinger.

• Brukes med mini kontaktorer CI 4 
• Kompakt design 
• Stop/reset knapp 
• Manuell/automatisk reset funksjon 
• Testknapp 
• Dobbeltskala til direkte start eller Y/D start 
• Galvanisk atskilt signalkontakt 
• Differensialbeskyttelse i tilfelle fasebrudd 

TI C (16-30), Termoreleer 
Termorele type TI 16C-30C dekker området fra 0,13-32 A og beskytter asynkronmotorer opp til 15 kW mot 
overbelastning. Termoreleene har differensialbeskyttelse, dvs. akkselert utkobling i tilfelle fasebrudd, som har 
særlig betydning for motorer med trekant-forbunnede viklinger.

• Brukes med CI 6 - CI 30 kontaktorer
• Kompakt design 
• Stop/reset knapp 
• Manuell/automatisk reset funksjon 
• Testknapp 
• Dobbeltskala til direktestart eller Y/D start 
• Signalkontakt galvanisk atskilt 
• Differensialbeskyttelse i tilfelle 

TI (80-86), Termoreleer 
Termorele type TI 80-86 dekker området fra 16-85 Amp og beskytter asynkronmotorer opp til 45 kW mot 
overbelastning.

• Brukes med CI 32 til CI 86 
• Kompakt design 
• Stopp/reset knapp 
• Manuell/automatisk reset funksjon 
• Testknapp D 
• Dobbeltskala til direkte start elelr Y/D start 
• Omskifterkontakt 
• Differensialbeskyttelse i tilfelle fasebrud 
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MAKSIMALBRYTERE

CTI 15, Maksimalavbrytere 
CTI produkter er fleksible og tilbyr en lang rekke tilbehør: Clip-on hjelpekontakter alarmkontakter, spennings-
og underspendingsutløsere, tilslutningsklemmer og sløyfeskinner.

• Effektområde 0,09 - 7,5 kW / 0,09 - 12,5 kW 
• Kortslutningsbeskyttelse 
• Håndbetjent motorvern 
• Låsbar betjeningsfunksjon 
• Alarmkontakt med underspenningsutløser 
• Indikasjoner: (On/Off) 
• En lang rekke Clip-on hjelpekontakter og tilbehør tilbys 

Maksimalavbrytere til kortslutnings- og overstrømsbeskyttelse av motorer, 
dekker området 1,0 til 90 A AC3 belastning. CTI 25MB avbrytere har en 
høyere kortslutningsbryteevne enn CTI 25M fordi strømbegrenseren er 
innbygget. CTI produkter er fleksible og tilbyr en lang rekke tilbehør: Clip-on
hjelpekontakter alarmkontakter, spennings- og underspenningsutløsere, 
tilslutningsklemmer og sløyfeskinner.

CTI M, Maksimalavbrytere
CTI produkter er fleksible og tilbyr en lang rekke tilbehør: Clip-on hjelpekontakter, alarmkontakter, spennings-
og underspenningsutløsere, tilslutningsklemmer og sløyfeskinner.

• Kompakt design 
• Skrue- eller DIN-skinne montering 
• Motorinstallasjoner 
• Overstrømsbeskyttelse av motor (0,02 - 11 kW) 
• Kortslutningsbeskyttelse 
• Standard bryteevne 
• Strømområde: 1,1 - 25A 
• Håndbetjent motorvern 
• Låsbar betjeningsfunksjon 
• Alarmkontakt med underspenningsutløser 
• Indikasjoner: 
• Test og reset funksjoner 
• ON eller OFF 
• Termisk- og magnetisk utkobling 

CTI MB, Maksimalavbrytere med innebygget strømbegrenser 
CTI produkter er fleksible og tilbyr en lang rekke tilbehør: Clip-on hjelpekontakter alarmkontakter, spennings-
og underspenningsutløsere, tilslutningsklemmer og sløyfeskinner.

• Kompakt design 
• Skrue- eller DIN-skinne montering 
• Motorinstallasjoner 
• Overstrømsbeskyttelse av motor (4-22kW) 
• Kortslutningsbeskyttelse 
• Høy bryyteevne
• Strømområde: 1,6 - 45A 
• Håndbetjent motorvern 
• Låsbar betjeningsfunksjon 
• Alarmkontakt med underspenningsutløser 
• Faseutfaldsbeskyttelse
• Indikasjoner: 
• Test og reset funksjoner 
• ON eller OFF 
• Termisk- og magnetisk utkobling 
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DOL Motorstartere

CIM, Motorstartere (DOL) 
CIM motorstarteren er en direkte online enhet, bestående av en kontaktor med en startkontakt, eventuelt 
montert i en kapsling med en stopp/reset knapp eller med start-stopp/reset knapper.

• Max. 4 – 11 kW 
• CIM 9-25 (veggmontert) 
• Stopp/reset 
• Start-stopp/reset 
• Styrespenning: 230-415V / 50 Hz 

CIM motorstarter er en direktestarter som består av en kontaktor, startknapp 
og hvis ønskelig montert i kapsling med stopp/reset knapp eller start 
stopp/reset knapp. Termisk relè bestilles separat.

Elektroniske timere

Tidsreleer med deres robuste design og mange innebygde funksjoner er den 
ideelle løsning for OEM- og tavlebyggere. Enkel tidsinnstilling, immun overfor 
elektrisk støy, motstandsdyktig overfor mekanisk sjokk og vibrasjoner, 
kompakt standarddimensionering og DIN-skinne eller adapter montering.

ATI, Innkoblingsforsinkede tidsreleer 
Tidsreleene er med deres robuste design og mange innebyggde funksjoner den ideelle løsning for OEM- og 
tavlebyggere.

• ON delay
• Enkel tidsinnstilling 
• Immun overfor elektrisk støy 
• Motstandsdyktig overfor mekanisk chock og vibrasjoner 
• Tidsområder: 0.1 s-30 min 
• Kompakt standarddimensjonering 
• DIN-skinne eller adapter montering 

BTI, Utkoblingsforsinkede tidsreleer 
Tidsreleene er med deres robuste design og mange innebygde funksjoner den ideelle løsning for OEM- og 
tavlebyggere

• OFF delay
• Enkel tidsinnstilling 
• Immun overfor elektrisk støy 
• Motstandsdyktig overfor mekanisk chock og vibrasjoner 
• Tidsområder: 0,1 S - 300 S 
• Kompakt standarddimensjonering 
• DIN-skinne eller adapter montering 
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SDT, Stjerne/trekant tidsreleer 
Stjerne-trekant starteren har innebygd pause på 30 ms når den omskifter fra stjerne til trekant drift. Tidsreleene 
er med deres robuste design og mange innebygde funksjoner den ideelle løsning for OEM- og tavlebyggere.

• Enkel tidsinnstilling 
• Immun overfor elektrisk støy 
• Motstandsdyktig overfor mekanisk chok og vibrasjoner 
• Tidsområde: 0,1 s til 30 min 
• Kompakt standard dimensjoner 
• DIN skinne eller adapter montering 

MTI, Multi-funksjons tidsreleer 
Tidsreleene er med deres robuste design og mange innebygde funksjoner den ideelle løsning for OEM- og 
tavlebyggere.

• Enkel tidsinnstilling 
• Immun overfor elektrisk støy 
• Motstandsdyktig overfor mekanisk chok og vibrasjoner 
• Tidsområde: 0,05 s til 300 h 
• Kompakt standarddimension
• DIN-skinne eller adapter montering

• Funksjoner: 
• Forsinket tiltrekk 
• Forsinket frafall 
• Blinkrele med impuls begyndt
• Blinkrele med pause begyndt
• Stjerne-trekant start 
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Elektroniske mykstartere

MCI mykstartere er konstruert for reguleret start og stopp
av trefasede vekselstrømsmotorer, start av 3 fasede
kormpressorer /MCI C) samt start av små kommersielle
kjøleaggregater & varmepumper (MCI-CH). Dette gir
redusert innkoblingsstrøm og reduserer kraftige
mekaniske påvirkninger på grunn av startmomentet.

MCI, CI-tronic™ mykstartere
Dekker et effektområde fra 0,1 til 22 kW, MCI mykstartere er ideelle til ubegrenset antall soft start/stop pr. time. 
Brukes til vekselstrømsmotorer, f.eks. transportører, ventilatorer, pumper, kompressorer og utallige andre 
oppgaver. MCI mykstartere er velegnet som erstatning for stjerne-trekant-startere.

• Individuelle justerbare acceleration- og decelerationstider op til 60 sekunder 

• Justerbart startmoment fra 0 - 85% 

• Booststart funksjon (Kick Start) 

• Universal styrespenning: 24-480V ac/dc

• Automatisk detektering av fasebrudd 

• Automatisk tilpasning til 50/60 Hz 

• LED status indikator 

• Innebygd varistorbeskyttelse 

• Ubegrenset antall start/stopp pr. time 

• Valgfri hjelpekontakter 

• Kompakt design, monterbar på DIN-skinne eller grundplate

TCI, CI-tronic™ momentbegrensere 
TCI startmomentbegrensere er konstruert for myk start av 1- og 3-fasede AC-asynkronmotorer. TCI-starteren
er enkel å installere mellom en normal motorstarter og motoren. Den har justerbar rampe-opp tid og 
startmoment.

• 1-faset og 3-faset drift 

• Justerbar rampe-opp tid fra 0,5 - 5 sek. 

• Startmoment 0-85% 

• Innebygd varistor beskyttelse 

• Ubegrenset antall start/stopp pr. time 

• Kompakt DIN-skinne montering
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Elektroniske kontaktorer

De elektroniske kontaktorer ECI er konstruert for raske og krevende 

Koblinger av belastninger f.eks. varmelegemer, magnetventiler,

transformatorer og motorer.

Kontaktorene kan monteres på DIN-skinne, er komplette med kjøleplate

og krever ingen ytterligere komponenter. ACI analoge effektstyringsenhet 

er designet til meget presis temperatur- og transformerstyring.

ECI, CI-tronic™ elektroniske kontaktorer
ECI kontaktorer er konstruert for bruk hvor det kreves hurtig og presis kobling. Kontaktorene anvender SCR 
power chips med ny LTE (Low Thermal Expansion) teknologi. Denne unike chip sikrer høy koblingskapasitet og 
lang levetid. Kontaktorene kobler i null-gjennomgang for å redusere EMC emission. Enhetene kan monteres på
DIN-skinne, er komplette med kjøleplate og krever ingen ytterligere komponenter.

• SCR power chip med LTE teknologi 
• Kompakt moduloppbygning, komplett med kjøleplate 
• DIN-skinne montering 
• Innebygd varistor beskyttelse 
• Driftstrøm opp til 63A (AC-1) 
• Netspenning opp til 600 V a.c. 
• Universal styrespenning 
• Kobling (null-gjennomgang) 
• LED statusindikator 
• IP 20 beskyttelsesklasse 
• Problemfri utvelgelse, industri- standard 
• Enkel og rask installasjon 
• Tilgjengelig som ECI-1 1-fasede, ECI-2 2-fasede, ECI-3 3-fasede kontaktor

ACI, CI-tronic™ elektroniske analoge effektregulatorer 
ACI analog effektstyringsenhet er designet for meget presis temperatur- og transformerstyring. På grunn av 
den innebygde mikrocomputer kan effektstyringsenheten operere både med fasevinkelstyring og 
pulstogsstyring. Effektstyringsenheten innretter seg automatisk etter belastningen for å sikre myk innkobling, og 
hvis det brukes pulstogsstyring, vil den eliminere de uønskede virkninger fra jevnstrømsmagnetisering på
transformere. ACI enheten tilsluttes enkelt en PLC/Controller ved hjelp av et av de valgbare styresignaler.

• Valgfri styreinngang: strømsløyfe, spenning og potensjometer
• Valgfri fasevinkelstyring eller pulstogsstyring 
• SCR power chip med LTE- teknologi 
• Kompakt moduloppbygning, komplett med kjøleplate 
• DIN-skinne montasje 
• Innbygget varistorbeskyttelse 
• Mikrocomputerstyrt for maks. ytelse 
• Innebygd EMC filter 
• LED statusindikator
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Elektroniske kontaktorer

MCI DOL, CI-tronic™ motorkontaktorer
MCI-DOL elektroniske motorkontaktorer er konstruert for hurtig og krevende kobling av trefasede
vekselstrømsmotorer. Kontaktorene kobles i null-gjennomgang for å redusere EMC-emission, er utstyrt med 
LED statusindikator og aksepterer universale styrespnnninger.

• Lang levetid 
• Universal styrespenning 
• LED status indikator 
• Innebygd varistorbeskyttelse 
• Ubegrenset antall start/stopp operasjoner pr. time 
• DIN-skinne monterbar

RCI, CI-tronic™ reverseringskontaktorer
RCI reverseringskontaktor er laget til frem- og reverseringsstyringer til 3-fasede ac-motorer. Kobling i null-
gjennomgang sikrer meget rask og presis motorstyring og eliminerer stort sett EMC-emission. RCI 
reverseringskontaktor er ideelle til prosesser, hvor rask koblingsevne og lang levetid er avgjørende.

• Driftstrøm opp til 10A (AC-3) 
• Innebygd synkronisering mellom frem- og tilbakestyring 
• Monterbar på DIN-skinne 
• Innebygd varistorbeskyttelse 
• Universal styrespenning 
• Kobling i null-gjennomgang
• LED statusindikator 
• IP 20 
• Problemfri utvelgelse jf. industristandard 
• Let, hurtig installasjon
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Frekvensomformere

Fakta og funksjoner:
Effektområde: 0,37kW – 1,4MW

Spenningsområde: 230V/400V/690V
Kapslinger: IP20/IP55/IP66

Automatisk energioptimalisering(AEO)
Automatisk motor tilpassning(AMA)

Energiovervåkning
Coated printkort

Enkel montering og idriftsettelse:
Side ved side montering

Enkel å programmere
Samme programmeringsenhet på alle apparatene

Samme tilkobling på alle apparater
Grafisk display (alle språk)

PC- Software(MCT10) for enda enklere programmering

God tilgjengelighet:
Teknisk support og service lokalt

Korte leveringstider
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Frekvensomformere

VLT® HVAC-drev FC 100 
VLT® HVAC-drevet frigjør det fulle potensialet til HVAC. VLT® HVAC-drevet er bygget på Danfoss' nye 
modulære plug and play-plattform, er dedikert for HVAC-plattformer og gjør HVAC-drift til en lek. Danfoss har 
enestående erfaring innen avanserte drevteknologier for HVAC-applikasjoner, noe som gir optimale 
egenskaper i VLT® HVAC-drevet og gjør det perfekt for pumper, vifter og vannkjølere (kompressorer) i 
bygninger med avanserte HVAC-løsninger. 

VLT® AQUA Drive FC 200 
Danfoss VLT® AQUA Drive er spesielt utviklet for vann- og avløpsapplikasjoner. VLT® AQUA Drive har en lang 
rekke kraftige standardfunksjoner og tilleggsfunksjoner som gir lavest mulige eierskapskostnader for vann- og 
avløpsapplikasjoner. 

VLT® AutomationDrive FC 300 
VLT AutomationDrive representerer ett enkelt drevkonsept som styrer hele spekteret av operasjoner fra 
standard til servo på alle maskiner eller produksjonslinjer. 
Den modulære og åpne teknologiplattformen som VLT AutomationDrive er bygget på gjør den eksepsjonelt 
fleksibel og programmerbar. 
Den har et konfigurerbart, brukervennlig grensesnitt som støtter lokale språk og tegnsett. 

Med VLT AutomationDrive-serien har vi intelligent plug and play-teknologi og uovertruffen pålitelighet som gjør 
drevoperasjonen til en lek. 

VLT® 2800-serien 
VLT® 2800-serien er blant de minste flerfunksjonsfrekvensomformere på markedet. Konstruert for 
plassbesparende side ved side-montering. Leveres med for eksempel motorspoler, RFI-filter, LC+1B-filtere.
VLT 2800 er en avansert og allsidig frekvensomformer, og enkel i bruk. 

Hurtigmenyen inneholder alle parametere som i utgangspunktet kreves for å sette drevet i drift. Tilbyr hurtig 
installasjon og service. 
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Frekvensomformere

VLT® Micro Drive 
VLT® Micro Drive er en generell frekvensomformer som kan styre AC-motorer opp til 7,5 kW. Dette er en liten 
frekvensomformer med maksimal styrke og pålitelighet. RoHS-godkjent VLT® Micro Drive er produsert med 
tanke på miljøet, og oppfyller kravene i RoHS-direktivet. Den perfekte løsningen for: • Industrielle applikasjoner 
• HVAC-applikasjoner • OEM 

Desentrale produkter

VLT® desentral FCD 300 
VLT FCD 300 er en komplett frekvensomformer konstruert for desentral montering.
FCD 300 kan monteres på veggen nær motoren, eller direkte på motoren. FCD 300 leveres med innkapsling i 
høy klasse, IP66, slik at den tåler normale rengjøringsmetoder.
Utformingen gir glatte overflater som er lette å rengjøre, uten vanskelige steder. FCD 300 leveres med en 
robust lakkert overflate. Den desentrale konstruksjonen reduserer behovet for sentrale kontrollpaneler, og 
plasskrevende kontrollskap elimineres. Redusert behov for å legge opp lange skjermede motorkabler. 

VLT® Desentral motorstarter DMS 300 
VLT desentral motorstarter DMS 300 er en del av Danfoss' desentrale motorstyringskonsept med samme 
mekaniske utforming. Applikasjoner med variabel hastighet som bruker den desentrale frekvensomformeren 
(FCD 300) kan brukes sammen med applikasjoner med fast hastighet ved bruk av en starter eller en soft 
starter.

Den desentrale motorbryteren DMS 300 kan monteres på eller nær motoren i applikasjonen eller på en vegg. 
DMS 300 leveres med en glatt og rengjøringsvennlig IP66-innkapsling med robust lakkert overflate. 

VLT® DriveMotor FCM 300 
VLT FCM 300-serien er et svært kompakt alternativ til den tradisjonelle løsningen med en VLT-
frekvensomformer og en motor i separate enheter.

Frekvensomformeren er montert i stedet for motorterminalboksen. Den er ikke høyere enn 
standardterminalboksen - og ikke bredere eller lenger enn motoren. 
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Mykstartere

Fakta og funksjoner:
Effektområder, 17-1600 A 

Spenningsområde 230-690V
Kapsling IP00/IP20

Komplett motorstartløsning
Kontrolert start/stopp av motoren

Grafisk display med 8 språk
Hurtigmeny 

Applikasjonsmeny
Modul for seriell kommunikasjon

Fjernmonteringsmodul
Kompakt, 

Lavt varmetap 



41

Danfoss
VLT drives

Mykstartere

VLT® Soft Starter MCD 500 
VLT® Soft Starter MCD 500 er en komplett motorstartløsning. Målingen av motorstrøm, gir 
tilbakemelding og sørger for kontrollert start og stopp av motoren. ”Adaptive Acceleration Control”
Effektområde
21 – 1600 A, 7,5 – 800 kW
(1,2 MW inside Delta Connection) 
Versjoner fra 200 – 690 VAC

VLT® Compact Starter MCD 200 
Takket være omfattende bruk av ny teknologi, som nye kontrollalgoritmer for halvledere og bypass-
konstruksjon, er de nye softstarterne svært kompakte og varmetapet er svært lavt.

Det er ikke nødvendig med ekstra ventilasjon eller bypass-kontaktorer. Dette gir enklere installasjon og holder 
panelplassen på et minimum. 

VLT® Soft Start Controller MCD 100 
MCD 100 er en kostnadseffektiv og ekstremt kompakt softstarter for AC-motorer opp til 11 kW, takket være 
unik halvlederkonstruksjon.

MCD 100 er et ekte "monter og glem"-produkt.
Valg kan foretas basert på motorkraften - akkurat som i tradisjonelle kontaktorer. 
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El-motorstyringer verktøy

Motion Control Tool

VLT Motion Control Tool MCT 10 for håndtering av drevrelaterte data 
gjør det lett å holde oversikt over selv store drevsystemer.
- Utforsker-lignende brukergrensesnitt
- Prosjektorientert, lett å bruke på nettverksinstallasjoner
- Fullskjermvisning
- 6 språk: Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk og dansk
- Online- og offline-programmering
- Integrert SyncPos-programmering
- Profibus DP-V1-kommunikasjon
- Hub for fremtidige Danfoss PC-programmer
- Støtter både eksisterende drevserier og nye produkter. 

PC-programvare 

Motion Control Tool

MCT 31 beregner harmonisk distorsjon for frekvensomformere både fra 
Danfoss og andre produsenter. Verktøyet har beregning av ulike ekstra 
harmoniske reduksjonstiltak som Danfoss AHF-filtere og 12-/18-
pulsrettere.
- Utforsker-lignende brukergrensesnitt
- Prosjektorientert, let å utføre beregninger på flere transformatorer
- Enkelt å sammenligne ulike harmoniske løsninger i samme prosjekt
- Fullskjermvisning
- Lokalt språk eller SBA-rapportmaler tilgjengelig og lett å inkludere
- Støtter både eksisterende drev og nye produkter (FC 302 er allerede 
inkludert) 

PC-programvare 
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Effektmoduler

Customized Power Modules

– to meet your exact
requirements
Whatever your individual needs are

•Industrial drives 
•Automotive
•Welding applications
•Ware house truck application
•Uninterruptible Power Supplies
(UPS) 
•Alternative energy
•Custom applications

We have the right solution
•Newest package technologies
•Newest assembly technologies
•LEAD FREE SOLDER for every solder
step
•Thermal interfaces available:
- bare DBC
- Cu-baseplates
- advanced materials on request
- liquid cooled baseplates 
•Integration of customer designed PC 
boards possible
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Brennerkomponenter

> Oljedyser > Oljepumper > Tenntrafo

> Forvarmere > Trykkreguleringsventiler > Oljefyringsautomater 

> Termostater til kjelanlegg > Fotounits

Danfoss tilbyr et komplett program af komponenter til oljebrennere innenfor 
området villabrennere, mellemstore og industrielle brennere.
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Temperatur regulatorer

> AVTQ > RAVI > RAVK 

> RAVV > FJV > AVTB

> AVT



46



TELEFON:   7259 6100              
FAX:             7259 6101

47

Filter og filtersystem
CJC offline-filter

1 leverandør for alle 
produkter til redusering 
av væskeforurensing

Omfattende 
produktutvalg

Tilfredse kunderStort lager, tett 
kundeoppfølging

Optimert planleggingStor teknisk kompetanse

Lave driftsomkostninger 
og lange service-
intervaller

Stor kapasitet på fjerning 
av smuss

Tre problem = 1 løsningMeget effektiv fjerning 
av partikler, vann og 
oksidering med 1 unit

FordelerEgenskaper
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Filter og filtersystem
CJC offline-filter

HDU 15/25
Offline filter-unit med:

• Pumpekapasitet fra 45-110liter/h

• Ideelt for små hydraulikkaggregat, gearbokser og formstøpemaskiner

PTU 15/25 
Filter-separator med:

• Pumpekapasitet fra 45-110 liter/h

• Ideelt for små væskevolum med vannproblemer

• Drivstoff, hydraulikk og smøreolje applikasjoner

• Brukes i industriell og maritime applikasjoner 

• Kan leveres med manuell vanndrenering

HDU 27/ -
Offline filter-unit med:

• Pumpekapasitet fra 45-800 liter/h

• Ideelt for medium til store væskevolum 

• Hydraulikk, smøreolje

• Brukes i industriell og maritime applikasjoner 

• Kan leveres med tralle for mobilitet, med eller uten drenering, med

elektronisk kontroll og overvåkning

HDU 427/ -
Offline filter-unit med:

• Pumpekapasitet fra 200-8000liter/time

• Ideelt for store oljevolum 

• Hydraulikk, smøreolje

• Brukes i industrielle og maritime applikasjoner 

• Kan leveres med med eller uten drenering, med

elektronisk kontroll og overvåkning
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CJC offline-filter

PTU X27/ -
Filter-separator med

• Pumpekapasitet fra 250 – 4000 liter/h

• Ideelt for store oljevolumer, 

• Diesel, sentralsmøreanlegg m.m.

• 2 eller flere finfilter paralellkoblet i 1 unit

• Kan leveres i mange forskjellige utførelser og med mauell eller

automatisk drenering av vann

PTU 27/ -
Filter-separator med:

• Pumpekapasitet fra 45-1000 liter/h

• Ideelt for medium til store oljevolum 

• Diesel, hydraulikk, smøreolje

• Brukes i industriell og maritime applikasjoner 

• Kan leveres i mange forskjellige ujtførelser og med manuell eller

automatisk drenering av vann

PTU2 THRUSTER
Filter-separator for thruster:

• Pumpekapasitet fra 45 – 120 liter/time

• For hydraulikk, smøreolje og gearoljer

• Ideelt for thrustere på båter,  

• 2 eller flere finfilter paralellkoblet i 1 unit

• Automatisk eller manuell drenering av vann

• Leveres med heater(e) og overvåkingssystem 

DESORBER D10
Filter-desorber for:

• Pumpekapasitet fra 45-120 liter/h

• Ideelt for store oljevolum opp til 2000 liter 

• Thrustere, hydraulikk, gir m.m

• Fjerner vann fra emulgert olje.

• Brukes i industriell og maritime applikasjoner 

• Leveres med eller uten drenering, med

elektronisk kontroll og overvåkning

• Kompakt design
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Filter og filtersystem
CJC reservedeler

FILTER INNSATSER
CJC™ Filter Innsatser er produsert av ubleket bomull 

og/eller halvkjemisk cellulose.  
CJC™ Filter Innsatser har en enestående kapasitet til å holde

inntil 4 liter smuss og vann pr. innsats. 
Alle CJC™ Filter Innsatser filtrerer ned til 3 µm (micron) absolute. 
Dette betyr at 98,7% av alle faste partikler større enn 3 µm og 
tilnærmet 50% av alle partikler større enn 0.8 µm fanges opp av 
filterinnsatsen. 
Produktutvalg innsatser:

A-innsatser =   Smøreoljer
B-innsatser =   Hydraulikk og gearolje
F-innsatser =   Diesel 
BLAT-innsatser =   Gearolje og hydraulikk

Andre typer på forespørsel

FILTER INNSATS UTTREKKER
CJC™ Filterinnsats Uttrekker gjør det enkelt å skifte innsats.
Uttrekkeren er et praktisk verktøy for å gjøre innsatsskifte enkelt og 
med minst mulig oljesøl.
Perfekt til alle CJC™ Off-line Filter System.

AUTOMATISK LUFTEVENTIL
CJC™ Automatisk Lufteventil brukes til å frigjøre luft fra filterhuset 
og gjør det enkelt å fylle eller tappe fra oljesystemet.
System er ofte utstyrt med manuelle lufteenheter som trenger å
åpnes eller lukkes mens man fyller eller tapper olje, eller bytter 
innsatser. Ved påfylling og tapping av olje, er det alltid en risiko for 
mye søl, hvis den manuelle lufteenheten ikke er åpen. 
Med CJC™ Automatisk Lufteventil, er det enkelt å fylle og drenere 
olje fra systemet uten risiko for manuelle feil. 

MANOMETER
CJC™ Manometer overvåker trykkfall i filtersystemet.
Manometer er egnet for bruk på CJC™ Fin Filter og Filter Separator. 

Manometeret gir en indikasjon på trykkfall og når det er på tide å
skifte innsats. Forurensninger fanges opp av filteret, og resultatet er 
en trykkøkning forårsaket av økt motstand. Det anbefales å skifte 
filterinnsats(er) før viseren når rød sone. 
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Filter og filtersystem
CJC reservedeler

Øwre-johnsen as leverer absorbenter for fjerning av:

• Oljesøl

• Oljesøl med vanninnhold 

• Kjemikaliesøl

Finnes i kluter a 41 x 51cm ( 100stk pr. pakke ) eller ruller og

har høy oppsugingsevne.

Ett ”must” for industri og sjøfart som vil ha en ryddig 

og ren arbeidsplass.
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Filter og filtersystem
CJC reservedeler

Øwre-Johnsen as lagerfører:
• Filterinnsatser
• Pakningssett
• Pumper
• Motorer
• Automatiske utluftere
• Innsats-trekkere
• Manometer
• Bærerammer
• Pressostater
• Absorbenter for å ”suge opp” oljesøl
• Med mer

CJC™ Filterinnsatser og o-ringer er de mest nødvendige 
reservedeler. Det anbefales å skifte ut o-ringer samtidig som 
man skifter innsatser. 
Vennligst se brukerhåndbok for ditt CJC™ Off-line Filter 
System for liste over tilgjengelige reservedeler og 
artikkelnumre. 

Merk: 
Alltid oppgi Produksjons nummeret (Serie nummeret) på
ditt CJC™ Off-line Filter System når du bestiller deler.  
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Hydraulikk

Alt fra løse komponenter til hele sentraler, pumper, motorer, gir m.m..
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Sauer-Danfoss proporsjonalventiler representerer det siste innen 
proporsjonalteknikk. Ventilene sikrer mange kombinasjonsmuligheter, gir stor 
fleksibilitet og god økonomi i hydrauliske systemer. 

Ventilene kan leveres ATEX-godkjent og vi kan tilby et bredt spekter av 
spaker, elektronikk og øvrig tilbehør.

Et bredt utvalg av ventiler for de fleste typer trykk- og mengderegulerende 
oppgaver.

I tillegg til rørmonterte enheter, leverer vi også ventilblokker for direkte 
montering på Sauer-Danfoss motorer og andre spesialblokker eller 
ventilløsninger.

Et bredt program CETOP-ventiler i størrelse CETOP 3 og 5. 
I tillegg til selve retningsventilen kan vi også levere trykkreduksjonsventiler, 
tilbakeslagsventiler, ventilplater og ventilmanifolder i CETOP utførelse. 

VENTILER

Hydraulikk
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MOTORER

Orbit-motorer
Hydraulikkmotorer i effektområdet 2-112 kW, kan brukes i direkte drif

eller i kombinasjon med planetgir.

Motorprogrammet omfatter mer enn 3000 varianter og inkluderer bl.a.

utførelser med brems, pulsteller eller rustfri aksel. 

I tillegg er motorene godkjente i henhold til ATEX-direktivet. 

Serie 51
Dette er tungvekterne blant våre hydraulikkmotorer, og de utmerker seg 

blant annet med en oversetning på hele 5:1. 

I praksis vil det si at den minste dekker området fra 12-60 cm³, mens den

største varieres fra 50-250 cm³. 

Trykkområde 480 bar og et bredt utvalg av reguleringer. 

Serie 90
En hurtiggående aksialstempelmotor som leveres i størrelser fra 30 til

130 cm³. 

Trykkområde 480 bar og et maksimalt turtall på 3-4000 o/min, gjør disse

motorene egnet for tøffe oppgaver i lukkede systemer.

Orbit-motorer ATEX-godkjente
ATEX-direktivet omfatter både elekriske og ikke-elektriske produkter.
Ikke-elektriske produkter inkluderer mekaniske og hydrauliske 
komponenter. 
Som følge av dette har Sauer-Danfoss som produsent, gjort en 
risikoanalyse av sine orbit-motorer. Analysen viser at motorene ikke har 
noen antennelsesfare ved normal bruk. 
Vedlagt følger en bekreftelse fra produserende enhet i Sauer-Danfoss
konsernet, hvor følgende varianter er tatt med:
DH, DS, OMEW, OMH, OML, OMM, OMP, OMR, OMS, OMT, OMV, TMK, 
TMT og TMV.
Merk: motorer med hastighetsfølger (speed sensor) og motorer med 
bremser er unntatt fra erklæringen.

Hydraulikk
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PUMPER

Transmisjonspumper
Våre mest avanserte transmisjonspumper, serie 42 og 90, leveres i 

størrelser fra 28-250 cm³ pr. omdreining med et av markedets bredeste 

utvalg av reguleringer.

Trykk opp til 480 bar gjelder også når to kjøres i tandem. 

Dette er pumpene for tunge transmisjoner. 

Variable pumper Serie 45 
Våre nyeste pumper er laget for åpne systemer.

De leveres med PC- eller LS-regulering og tåler opptil 350 bar.

Pumpene er blant markedets mest kompakte med slagvolum fra 25

til 147 cm³ pr. omdreining.

Et naturlig valg sammen med ventiler som f.eks. PVG  32. 

STYREENHETER

Et komplett program styrekomponenter til de fleste typer kjøretøy og

fartøyer.

Programmet består av styreenheter, prioritetsventiler, ventilblokker og

rattstammer. Disse brukes av kjøretøyprodusenter over hele verden,

samt båtbyggerindustrien.

Vårt program inneholder også spak-/joystick-styring EH/EHPS.

TANNHJULSENHETER

Motorer og pumper som egner seg til de fleste applikasjoner.

Kjennetegnes ved høyt trykk, stort turtallsområde og høy virkningsgrad.

Kan leveres i mange varianter.

Hydraulikk
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FJERNSTYRING OG RADIOER

Sanreco fjernstyring
Sauer-Danfoss har inngått en eksklusiv avtale med Scanreco

Industrielektronik AB om salg av deres fjernstyringssystem RC 400, tilpasset

våre proporsjonalventiler PVG. RC 400 systemet tilbyr brukeren enkel

fjernstyring med hurtighet, presisjon og kontroll med maksimal sikkerhet.

Systemet kan leveres enten som radiostyring eller som kabelstyring.

ON/ OFF radio
TR460 og TR850

Sauer-Danfoss tilbyr et utvalg robuste on/off radioer.

Disse kan leveres med opp til 8 stk. tostegs trykknapper og nødstopp. 

Reggiana Riduttori planetgir
Et bredt utvalg av planetgir, hjulgir og svinggir med eller uten brems.

Girene leveres med overgang til de aller fleste typer elektriske eller

hydrauliske motorer. Nominelt moment opp til 500kNm. 

PLANETGEAR

Hydraulikk
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Øwre-Johnsen as er importør av Tempress instrumenter for trykk og 
temperatur i Norge. Vårt program av instrumenter er meget fleksibelt og vi 
leverer alt fra standard til ”skreddersydde” løsninger.

Vi leverer instrumenter til b.l.a:

Offshorevirksomhet

Skip

Verft

Tungindustri

Kommunalteknikk

Fiskeindustri

Kjølebransjen

Næringsmiddel

Farmasøytisk industri

Kjøretøy

Forskning

Våre instrumenter kan leveres med sertifikat, DNV-godkjenning, Atex,

byggesertifikat EN-837-1.  Vi har instrumenter for alle applikasjoner

Instrumenter
Trykk, temperatur og nivåmåling
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Type P1116.  
Vår billigste serie. Hus i AISI 304, R1/4” messing
nippel. Instrumenter beregnet på applikasjoner hvor det ikke
er store krav til nøyaktighet. Væskefylt
Uttak ned eller bak:   -1– 0bar , -1/+5bar, 0-1bar, 0-2,5bar,
0-4bar, 0-6bar, 0-10bar, 0-16bar, 0-25bar, 0-40bar og 
0-60bar

Type A09  low-cost syrefast
Rustfri utførelse, væskefylt, 63, 80 og 100mm hus, 
uttak ned eller bak, valgfri nippel, utvendig og væskeberørte
deler i AISI 316, trykkområder fra -1/ +600bar
monteringsmateriell er mulig

Type A10.  Vår standard serie. 
Hus kan leveres i sorteloksert eller syrefast hus, 63, 80, 100
eller 160mm størrelse, valgfri nippel, uttak ned eller bak.
Instrumenter beregnet på profesjonelle applikasjoner.
Dette er instrumenter med innebygd Temperatur-
kompensasjon, blow-out sikring og gjengehull på baksiden
for montasje av bøylesett og bakplate. Væskefylt. Multiskala
bar/psi eller bare bar. -1/0, -1/+5bar, -1/+9bar, 0-1bar, 
0-2,5bar, 0-4bar, 0-6bar, 0-10bar, 0-16bar, 0-25bar, 
0-40bar, 0-60bar, 0-100bar, 0-160bar, 0-250bar, 0-400bar,
0-600bar, 0-1000bar, 0-1600bar

A29. Safety pattern
Disse instrumenter er beregnet på offshore- applikasjoner.
Kan leveres med samme options og skala som serie A10.

Instrumenter
Manometer
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P1135 Absolutt trykk manometer. 

For måling av mbar på vacuumside. Tørre manometer

som leveres i 63 og 100mm hus. Mange typer skala og

utførelser. Valgfri nipler

A33 Membranmanometer. 

Leveres i 100mm væskefylt hus. Vår billigste utgave med

NS38 clamp, uttak ned eller bak. Max 130grC medie-

temperatur. Trykkområder; se A10 manometer

Options:  Kraftig demping, overtrykksikring og max

200grC medietemperatur

A47. Membranmanometer for Autoklavering. 

Disse instrumenter tåler autoklavering og leveres i 63

eller 100mm hus. Mange trykkområder

Vi leveres mange typer membran manometer med b.l.a. 
fjernmontert membran,  for ekstrudere, for meget aggressive 
syrer, DIN,  SMS og flenset. PÅ FORESPØRSEL   

TR36-TR39 In-line trykkmåling. 

Næringsmiddel/ farmasøytisk industri hvor man vil unngå

bakterielommer. Registrerer trykk mot indre vegg og

formidles til manometer eller transmitter. Max 40 bar.

Mange dimmensjoner kan leveres

Swipguard

Nødstopps trykkvakt.  Se datablad for mer info.

Instrumenter
Manometer
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Instrumenter
Manometer

Kontaktmanometer

• 100-160mm klokke
• Væskefylt eller tørt

• 1-3 kontakter med valgfri funksjon
• Standard eller syrefast hus

• Standard eller syrefast innmat
• Hirschmann tilkobling

• Valgfri gjenge eller membran
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P1117 kjølemanometer. 
Vårt billigste kjølemanometer som leveres i 63 eller
80mm hus, tørt, uttak ned, R22, R134A, R404A, R407C,
R507.  Temperatur og trykkskala, tilslutning 1/8”rg.

A10 kjølemanometer. 
Kvalitets kjølemanometer som leveres i 63, 80 og 100mm
hus. Væskefylt, uttak ned eller bak, R22, R134A, R404A,
R407C, R507, R717 m.m. Temperatur og trykkavlesning.
Mange trykkområder.  Options:  Kan leveres med utvidet
kjøleskala, herdet glass, AISI 316, bøylesett, frontring og
bakplate

A11 Duplex.
80 eller 100mm klokke, væskefylt, Uttak ned eller bak,
valgfri nippel.  Med eller uten kjøleskala. 2 visere, 1 svart
og 1 rød    hvor man finner ut differanse-trykket ved å
trekke høyeste fra laveste verdi.  
Options:  Montasjemateriell, ermeto forskruing, herdet
glass, AISI 316, dempedrosler.

A18 Differanse. 
80 eller 100mm klokke, væskefylt, uttak ned eller bak,
valgfri nipler, med eller uten kjøleskala, 1 viser og 1
”glideskala”. Glideskala viser differansetrykket mens 
viser angir statisk trykk
Options:  Montasjemateriell, ermeto forskruing, herdet
glass, AISI 316, demperdrossler

A19 Differanse.
100mm hus, uttak ned eller bak, væskefylt, valgfrie
nipler, kun differanseskala.  Heavy-duty utførelse som
er kraftig overtrykksikret. 

Instrumenter
Manometer
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Kontaktmanometer.  
80-100-160 og 250mm hus, forskjellige materialkvaliteter.
Oppgi trykkområde, kontaktfunksjon, spenning over
kontaktsett, type nippel eller membran.  
Vi ”skreddersyr” hvert enkelt instrument

P8360 digitalt 
Leveres med eller uten signalutgang, med eller uten
batteridrift.  Oppgi trykkområde, nippel, membran og
funksjon.

160PM presisjonsmanometer  
160mm hus, uttak ned eller bak. Oppgi trykkområde,
med eller uten transportkoffert, sporbart kalibrerings-
sertifikat

P1210:  for nivåmåling,   
P1215:  Industri,
P1216:  marinegodkjent
• Trykk
• Plugg eller kabel 
• IP65 elller IP68
• 0-10volt eller 4-20mA
• Med eller uten display
• Nippel eller membran

Instrumenter
Manometer
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Instrumenter
Manometer

OPF-transmitter

• 100-160mm klokke
• Væskefylt eller tørt

• Lokalavlesning + 4-20mA utgangsignal for
fjernavlesning

• Standard eller syrefast hus
• Med eller uten bakplate

• Hirschmann stikk
• Valgfri gjenge eller membran
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Bakplate.  

For montering på vegg. Denne er konstruert slik at

”blow-out” sikringen på manometeret får plass. 

Leveres i sorteloksert eller AISI 316 utførelse

Frontring.  

For montering i panel. Kan kombineres med

bøylesett.

Leveres i sorteloksert eller AISI 316 utførelse

Bøylesett.   

For montering i panel. Kan kombineres med

frontring

Leveres i sorteloksert eller AISI 316

Manometerkran.  

Nåleventiler som leveres med eller uten

prøveflens

Leveres i messing eller AISI 316 utførelse

Instrumenter
Tilbehør
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Instrumenter
Tilbehør

Unikt nippelprogram
Dette er laget på en slik måte at her er det

kunden selv som bestemmer hvilken gjenge det skal være på

manometer og trykktransmitter. Mellom ”basenippel” og

tilslutningsnippel brukes en ptfe-pakning som garanteres å tåle

1000 bar. Dette sikrer en solid og kjemilkaliebestandig tetting.

Velg mellom:

1/8”rg , 1/8”npt, ¼”rg, ¼”npt, ¼” flare, 3/8”rg, 3/8”npt,

½”rg, ½”npt, foruten 6, 8 og 10mm ermeto.

Nipler leveres både i messing og AISI 316
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Manometersløyfe:

Brukes når medietemperaturen er for høy

Leveres i stål eller AISI 316 utførelse

Memory eller maksimum pointer.  

Dette brukes dersom kunden ønsker å

sette markering ved ett gitt trykk eller for å

se hva maksimalt trykk vil komme opp i.

I tillegg kan vi leverere;

• Herdet glass

• Silikonfylling

• Monell eller Hasteloi C materiale

• Sub Sea

• Kundens egen logo

• Flerfarget skala

• Andre typer markeringer på skala

Instrumenter
Tilbehør
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Bimetall termometer.  

Vår billigste serie.  Leveres i tørr utførelse og er beregnet 
på ventilasjonsanlegg og vibrasjonsfrie nstallasjoner.

Oppgi temperaturområde, lengde og diameter på føler, 
innfesting, uttak ned eller bak

Gassfylte termometer

Høy kvalitet. Leveres i væskefylt utførelse 63, 80, 100, 
160 og 250mm hus. Beregnet på alle typer applikasjoner 

Oppgi temperatur, lengde og diameter på føler, innfesting,

uttak ned eller bak

Gassfylte fjerntermometer 

Høy kvalitet. Leveres i væskefylte utførelser i 63, 80, 100, 
160 og 250mm hus.  

Oppgi temp.område, lengde på kapillarrør, lengde og

diameter på føler, innfesting, uttak ned eller bak

Maskintermometer. 

Oppgi temp.område, rett eller vinkel, 

110, 150 eller 200mm hus, gjenge og lengde på dykkrør

Leverer også separate lommer og glass for disse typer.

Armbåndstermometer

Den billigste måten å måle temperatur på. Bi-metall

termometer med fjær eller magnet for

montering utenpå rør. Oppgi temperaturområde

Instrumenter
Termometer
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Instrumenter
Termometer

A88 

Stavtermometer med pt-100 element

• Pt100 3.leder og mekanisk måling på samme punkt

• Ideel plassering av begge sensorer

• Vibrasjonsbestandig =  Silikonolje fylling

• Færre tilkoblingspunkter

• Sanitær = Bedre hygienisk design

• Tøffe applikasjoner = færre mulige lekkasjepunkt

• Standard område 0-160gr men andre kan leveres

• Hus AISI 304 sensor i AISI 316

• Uttak sensor ned eller bak
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Instrumenter
Termometer

Fjerntermometer

• 80, 100, 160 eller 250mm hus
• Væskefylt

• Med eller uten kontakter
• Mange forskjellige temperaturområder

• Med frontflens eller bakplate
• Hirschmann stikk

• Valgfri lengde på kapillarrør, med eller uten 
armering

• Valgfri lengde og tykkelse på føler
• Ripefritt glass 
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Kontakt termometer
100, 160 eller 250mm hus, 1-3 kontakter, plugg 

eller kabel.                          
Oppgi temp.område, stav eller kapillarrør, føler 

diameter og
lengde, kontaktfunksjon(er), materialkvalitet, med 

eller uten
væskefylling

IR-temperaturmåling.  
Berøringsfri infrarød temperaturmåling med singel 

eller 8 punkts laserindikering for treffpunkt. 
Oppgi temp.område (høyeste ), med eller uten 
innstikksføler, logging for dialog med PLS, 
nøyaktighet (oppløsning )

Håndholdt termometer
Mange forskjellige typer k-element (prober) for 

innstikk, overflatemåling m.m.  Leveres med eller 
uten sporbart kalibreringssertifikat.

Digitale termometer
Både stav og fjerntermometer. Med eller uten 

batteridrift, med eller uten 4-20mA utgangsignal,.
Oppgi temp.område, lengde og diameter på

sensor osv.

Instrumenter
Termometer
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Instrumenter
Termometer

Kontakt-termometer

• 80-100, 160 eller 250mm hus
• Væskefylt eller tørt

• Med eller uten kontakter
• Stav eller fjern-termometer
• Føler uttak ned eller bak

• Mange forskjellige temperatur-områder
• Hirscmann stikk

• Valgfri lengde på kapillarrør, med eller uten
armering

• Føler i alle forskjellige lengder
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Pt-100, Pt-1000 og termo-element

Vi leveres alle typer følere for innstikk, romfølere. Med eller 

uten transmitter 4-20mA

Oppgi antall ledere, koblingshode, temperaturområde,

innstikkslengde, festemateriell m.m. 

Instrumenter
Pt-100, Pt-1000, Termoelement, transmittere
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P1210 nivåtransmitter

Plugg eller kabel. Kabel leveres som option IP68. 

P1232 nivåtransmitter

Leveres med plugg eller kabel. Kabel leveres som option
med IP68. Membranet er spesielt beregnet på applikasjoner 
hvor det er smuss i mediet. Leveres med clamp og 
underpart i 1/2”rg, 3/4”rg, 1”rg og NS38 sveise 

B01 Magnetisk nivåmåling.

Brukes på applikasjoner hvor det ikke er ønskelig med 
berøring av mediet 

ULM-55 Ultralydmålere 

Nivåmåling med ultralyd

Oppgi nivåhøyde

Instrumenter
Nivåmåling
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Instrumenter
Spesial

SF-6 gass ( densitetsmåler )

Måler trykk/ tetthet i SF-6 gass

• Høy korrosjonsbestandighet
• Ekstremt tett, helium testet

• Opp til 3 magnet-kontakter med valgfri funksjon
• Temperaturkompensert

• Med eller uten farget skala
• Kundelogo

• Kabel eller plugg
• Valgfri gjenge

• Med eller uten væskefylling
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Instrumenter
Spesial

OPF-vinkel transmitter

• Friksjonsfri, ingen hysterese
• Ekstremt lav motstand

• Vibrasjonssikret
• Lang levetid

• Små dimmensjoner
• Programmerbar rotasjonsretning

• Programerbart vinkelutslag
• 0-punktsjustering

• Nøyaktig
• 4-20mA

• Kan brukes sammen med instrument eller alene
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OPF-transmitter.  

Dette er ett avansert pot-meter UTEN unøyaktighet p.g.a. 
hysterese.Transmitteren gjør om grader vinkel til 4-20mA 
utgangssignal. Transmitteren kan brukes alene eller 
monteres inn i manometer eller termometer for 
lokalavlesning analogt og digital fjernavlesning i ett og 
samme instrument. Transmitteren har 0-punktsjustering og 
vinkel utslagsjustering. Med elleruten ex-godkjenning.

SF-6 gass.  Densitetsmåler for SF-6 gass. Leveres i mange 
forskjellige utførelser.

Indupec.

Posisjonstransmitter for indikering av endepunkt i hydraulikk 
sylindre.  Se datablad for mer info.

P8335 Prosessregulator.  

Prosessregulator som er modulbygd. Oppgi spenning,

utgangssignal(er) m.m.

Trykk og temperaturkalibratorer.  For justering eller kontroll av 
trykk og temperatur instrumenter.  

Instrumenter
Spesial
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Instrumenter
Spesial

Indupec posisjonsmåling

• Posisjonsmåling av hydrauliske sylindre

• Kabel eller plugg

• Ultralyd måling

• Solid design

• Små dimmensjoner

• Med eller uten ex-godkjenning
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Chesterton® 274 Delevask
Er ett lavaromatisk avfettingsmiddel for rengjøring av
maskiner og utstyr. Produktet løser fett, olje, voks m.m.

Finnes også i bulk som også er egnet til bruk i delevaskere.

Finnes i: Spray
20/ 110/ 208 liter bulk

Chesterton® 415 Betongtetting
Er en diffusjonsåpen betongimpregnering som tetter overflaten i 
betong, fliser m.m. Utmerket som støvbinder og for å unngå
at olje, smuss og lignende trenger ned i betongen.

Finnes i: 20/ 110/ 208 liter bulk

Chesterton® 276 Elektrisk Kontakt Rens 
Brukes til avfetting, rensing av elektriske komponenter. Produktet er  
fettfortrengende d.v.s. at evt. fett vil bli presset ut til sidene og skaper
en helt ren overflate

Finnes i: Spray
20/ 110/ 208 liter bulk

Chesterton® 388 Syntetisk skjæreolje
Er egnet til fresing, gjenging og dreiing for å unngå overtemperatur og 
riveskader. 
• Utmerkete smøreegenskaper
• Tåler høye temperaturer
• Forlenger levetid på verktøy 
• Unngår korrosjonskader 
• Meget gode penetrasjonsegenskaper

Finnes i: Spray
20/ 110/ 208 liter bulk

Kjemikalier
Teknisk/ kjemiske produkter

Chesterton® KSB 421
Er en plastisk fleksibel lakk  som ikke sprekker og benyttes 
som beskyttelse mot luft, vann, olje, kjemikalier og korrosjon.
Produktet gir en transparent barriere og kan benyttes ved langtidslagring av
rene metaller f.eks motordeler, maskindeler m.m. 
Opp til 80°C. 
Kan også benyttes på dokumenter, kretskort m.m.

Finnes i: Spray
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Chesterton® 601Kjedeolje
Er og har vært det høykvalitative lette smøremiddelet som har vært brukt i
industrien i over 30 år. 

Dets fenomenale krypevne gjør at selv i trange pasninger vil det komme inn
smøring som ikke tørker ut.. Kan med fordel brukes på:
Kjeder, lås, glideskinner, busninger, ruller m.m.
I tillegg på trucker, traktorer og alle typer maskiner. 

Finnes i: Spray
20/110/ 208 liter

Chesterton® 660 Silikon smøremiddel
Dette smøremiddelet brukes på plast, gummi og metall
• Bredt temperaturområde  -40/ + 205°C 
• NSF sertifisert 
• Næringsmiddelgodkjent
• Gjør overflater vannbestandige
• Rent, uten flekker
• Penetrerer godt selv ved fine toleranser
• Lang levetid 

Finnes i: Spray
20/110/ 208 liter 

Chesterton® Sprasolvo 723/ Rustsolvo 706 
Er en ren rustløser som ikke inneholder smøremidler. Dette gjør produktet unikt som 
rustløser da det som kjent mister effekt ved innblanding av smøremidler. 
Dets fenomenale krypevne gjør at selv i trange pasninger er dette virkningsfullt. 

Finnes i:
Spray:                    Sprasolvo 723
20/110/ 208 liter:   Rustsolvo 706

Kjemikalier
Teknisk/ kjemiske produkter

Chesterton® 740 Heavy Duty Rustbeskyttelse
• Bestandig mot syre, alkalier og salt damp 
• Farve: Grå eller transparent brun
• Selvreparerende ved skader da den kun skinnherder 
• Enkel å ha på og ta av 
• Flasser eller skaller ikke av
• Opp til 2års rustbeskyttelse under tak utendørs.
• Motstår op til 2000 timer i akselerende korrosjons test (ASTM B 117) 
• Godkjent for United States Military Specifications MIL-C-16173D, Grade 1

and 4 (Transparent only)

Finnes i: Spray:                    
20/110/ 208 liter
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Chesterton® 785 Ultra Monteringspasta
• Syntetisk base
• For ekstreme trykk – opp til 4730 kg/cm² (67,570 psi) 
• Bredt temperaturområde – opp til 1204 
• Ballansert friksjonskoefisient
• Ultra-små partikler

Finnes i: Spray
200gr tuber, 500gr bokser
24kg spann

Chesterton® 800 GoldEndTape
• UL listet - U.S. and Canada 
• Godkjent MIL-T-27730A 
• NSF sertifisert 
• Godkjent i.h.t. FDA 21CFR 177.1615 
• DVGW Approval No. 96.01e907 
• Godkjent for bruk på oksygen 
• Ingen aldring 
• Ingen herding 
• Høy tetthet 
• Kjemikaliebestandig
• Temp. område –240/ +260grC

Finnes i: tape rull

Chesterton® 860 MPG formbar polymer pakning
• Ingen klebing til underlaget 
• Sparer arbeidstid – ingen tillaging av spesialpakninger 
• Opprettholder elastiske egenskaper – ingen aldring 
• Ultra-tynn pakning 
• Fyller gap opp til 6 mm (1/4 inch) deep
• NSF Certified

Finnes i: 400gr patron + herdespray

Kjemikalier
Teknisk/ kjemiske produkter

Chesterton® 900 GoldEndPasta
Er en ikkeherdende formbar teflon gjengepasta og tetter.
Opp til 260°C som smøremiddel, opp til 149°C som monetringspasta
• Ultra-små PTFE partikler 
• Ikke-herdende 
• Ikke korrosiv 
• Ikke giftig 
• NSF sertifisert 
• UL listet

Finnes i: 250gr tuber
500gr bokser

I tillegg finnes det mange andre produkter som ikke er listet her, da vi kun har 
valgt å ta med de varer med mest omsetning. Gruppert blir det:

Vasking

Smøring ( fast og flytender )

Rensing

Spesialprodukter 
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Kjemikalier
Kompositter

For reparasjon og rekondisjonering av metaller og betong:

Pumpehus Løpehjul Vifter Akslinger Endelokk

Gulv Renner Tårn Kaianlegg Kjølekolonner

Rør

FØR

ETTER

REPARERER SKADER ETTER 
SLITASJE, KAVITASJON, KORROSJON 

M.M.
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Kjemikalier
Kompositter

Depac C404

2-komponent metall-reparasjonsmasse for valser og flenser

Temp.område:  Vått 70grC Tørt 120grC

Depac C435

2-komponent keramisk metall-maling for korrosjonsbeskyttelse

I tillegg er denne drikkevannsgodkjent

Temp.område:  Vått 80grC Tørt 100grC

Depac C433

2-komponent keramisk metallmaling for korrosjonsbeskyttelse

Temp.område:  Vått 120grC Tørt 170grC

Depac C431

2-komponent metall-reparasjonsmasse for oppbygging av

korrosjonsskader. I tillegg er denne kjemikalie-bestandig

Temp.område:  Vått 80grC Tørt 100grC

Depac C424

2-komponent metall-reparasjonsmasse for oppbygging av

korrosjonsskader

Temp.område:  Vått 70grC Tørt 120grC
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Kjemikalier
Smøremidler

Molykote CU-7439
Kobberpasta for komponenter som utsettes for høye temperaturer, høyt trykk

og korrosive påvirkninger

Brukes b.l.a. til:

• Bremsemekanismer, flenstetninger og bolter

• Som ledepasta i lommer til termometer, termostater og lignende

Temp.område:  -30/ +650grC

Molykote Longterm 2+
Er ett smørefett for store belastninger og moderate hastigheter

Brukes b.l.a. til:

• Løftebukker

• Lager

• Gravemaskiner

• Transportbånd

Temp.område –25/ +110grC

Molykote BR 2+
Smørefett med høy ytelse

Brukes b.l.a. til:

• Rullelager, kulelager, glideføringer, rulleføringer, kuleledd, kileakslinger og

spindler

Temp.område:  -30/ +130grC

Molykote BG20
Smørefett med høy ytelse for kombinasjoner metall/ metall som involverer

hurtige bevegelser og middels til kraftige belastninger.

Brukes b.l.a. til:

• Hjullager på hurtigtog

• Racerbiler

Temp.område:  -45/ +180grC
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Kjemikalier
Smøremidler

Molykote 111 compound
Smøring og tetting av ventiler

Brukes b.l.a. til:

• Smøring av styre-og trykksystem, vannmyknere og muffeventiler

• Tetting for vacuum og trykksystemer

• Belegg som gir kjemisk barriere

• O-ringer, pakninger og tetninger i gummi og plast

Temp.område:  -40/ +200grC

Molykote 55M
Er ett smørefett beregnet for gummi/ plast mot metall kontakt. 

Brukes også på pneumatiske systemer.

Brukes b.l.a. til:

• O-ringer

• Tetninger

• Monteringsfett for mekaniske akseltetninger

• Glideflater

Molykote M55 pluss
Høykvalitets additive som reduserer friksjonen. Brukes sammen med oljen i:

• Gir, veksler, snekker, skruer m.m.

Molykote A
Fast smøremiddel oppløst i mineralolje for kombinasjon metall/ metall ved

middels til store belastninger og hastigheter

Brukes b.l.a. på:

• Forbrenningsmotorer

• Gir, veksler, snekker, skruer m.m.
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Kjemikalier
Smøremidler

Molykote D 321 R
Luftherdende, tørt smøremiddel

Glidelakk som brukes i kombinasjonen metall/ metall ved sakte til middels

hurtige bevegelser og store belastninger

Brukes b.l.a. til:

• Permanent smøring av glideføringer

• Forbedrer innkjøringsprosesser og gir smøring i vacuum og ved ekstreme

temperaturer.

• Sylinderhodebolter, føringer 

• Nødsmøring

Temp.område:  -180/ +450grC

Molykote Separator Spray
Silikon slippmiddel og smøremiddel

Brukes som slippmiddel ved prosessering av plast og gummi, produksjon av

pappesker og bearbeiding av tre.

Brukes b.l.a. til:

• Lettere gliding av transportbånd, føringer, glideplater og bord i

matvareindustrien ( USDA H1 ) og på tetninger for å unngå klebing.

Temp.område:  -40/ +200grC

Molykote Polygliss
Syntetisk transparent fett med kraftig vedheft.

Stor inntrengingsevne, beskytter mot slitasje og rust. 

For kjeder, ståltau, lagre, hengsler og guider.

Kan brukes på utstyr for drikkevann.

Temp.område:  -20/ +200grC

Molykote G-Rapid plus
Montasjepasta som gir meget lav friksjon. 

Hindrer riving på rustfrie gjenger

Brukes ved montasje av splines og lagringer. 

Egnet ved gjenging, boring og saging. Finnes også i spray utførelse.

Temp.område:  -35/ +450grC
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Kjemikalier
Smøremidler

Molykote 1000
Montasjepasta som gir korrekt forspenning. 

Er konstruert for å jevne ut friksjon i gjengeflankene.

Tiltrekkingsmomentet kontrolleres slik at forspenningen av gjengeforbindelsen

blir korrekt.

For bolte- og gjengeforbindelser i motorer, turbiner, eksosrør, oljebrennere 
m.m.

Temp.område:  -30/ +650grC

Molykote 732 RTV
1-komponent pakningsilikon som egner seg godt til flenser, topplokk, 

bunnpanne og annen industrielt bruk. 

Produktet har god motstandsdyktighet ovenfor mineraloljebaserte produkter 

Imøtekommer Mil-spec: MIL-A-46106A

Temp.område:  -60/ +205grC

I tillegg finnes det mange forskjellige produkter innen:

Smøring Tetting Håndrens

Gjenging Låsing Rensing

Boring Pakning Avfetting

Lakk Frysespray Lim/ fugemasser
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Kjemikalier
Automat-smøring

Enkelt, vedlikeholdsfritt smøresystem

Tilbehør for mange applikasjoner        Verktøy for lagersmøring
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Kjemikalier
Automat-smøring

Gasspatron med justering fra 1-12mnd

Inspeksjonsvindu

Trykk-kammer

Stempel

Gjennomsiktig hus for kontroll av nivå

Etikett

Grease eller olje

Trakt

¼”rg tilslutning

Automatisk og universal anvendelse:
• Fyllt med grundig testet smøremiddel til mange forskjellige applikasjoner

• Lett justerbar 1-12 måneder

• Lett justerbar mengde under drift

• Mange ulike anvendelses og installasjonsposisjoner

statisk, dynamisk, opp-ned, under vann etc

• Kompakt størrelse

• Innhold fra 30ml – 250ml 

• Hustemperatur fra -20 / +55grC
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Kjemikalier
Absorbenter

Øwre-johnsen as leverer absorbenter for fjerning av:

• Oljesøl

• Oljesøl med vanninnhold 

• Kjemikaliesøl

Finnes i kluter a 41 x 51cm ( 100stk pr. pakke ) eller ruller og

har høy oppsugingsevne.

Ett ”must” for industri og sjøfart som vil ha en ryddig 

og ren arbeidsplass.



TELEFON:   7259 6100              
FAX:             7259 6101
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Koblinger
Samiflex koblinger

•Samiflex koblinger er av meget høy kvalitet 

og dessuten  kostnadseffektive.

D.v.s. :

Ingen ”knusing” av koblingshalvdeler

Ex-godkjent

Sikring mot uønsket oppstart under servicearbeid

Raskt bytte av lamellbånd uten kostbar og omfattende 
demontering/ remontering

•Koblingen består av  4 deler: 

2 koblingshalvdeler

1 koblingsbånd

1 støttering
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Koblinger
Samiflex koblinger
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Mengde og nivåmåling
Siemens prosess-instrumenter

Øwre-Johnsen as ble i 2005 en Siemens Prosess-instrument 
Parter og har derfor tilgang på Siemens sitt brede program

Innenfor dette

Sortimentet innebefatter bl.a.:

• Mengdemåling Alle typer

• Nivåmåling  :               Ultralyd, radar og trykk 

• Instrumenter:                Panelinstrumenter, transmittere,

trykk, temperatur, prosess-

overvåkning, prosess-kontroll m.m.     
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Pakninger og tetninger
Oversikt

Øwre-Johnsen as har siden oppstarten i 1948 opparbeidet seg stor 
kompetanse på tetninger og pakninger.

Dette gjelder mekaniske tetninger, hydrauliske pakninger og 
pakninger generelt. 

Vi har direkte kontakt med fabrikkene vi representerer og kan 
derfor levere til meget gunstige priser. 

Våre produkter kjennetegnes med lang levetid basert på vår 
kompetanse i utvelgelse av riktig type tetning/pakning til riktig 
applikasjon.

Ø-J leverer alt fra ”standard ” til spesialtilpassete løsninger for

våre kunder.
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Pakninger og tetninger
Problemer og løsninger

Anvendelse av 
ballansert tetning som 
utjevner den ekstra 
kraft forårsaket av 
pumpetrykket.
F.eks type:
Depac style 186K 
alt.  
Depac style 196

Uballansert tetning gir 
stor friksjon mellom 
tetningsflater. Ekstra 
kraft forårsaket av 
pumpetrykk gir stor 
friksjon og slitasje

Stor slitasje på
tetningsflater etter kort 
tid

Anvendelse av tetning 
hvor fjærer ikke er i 
berøring med mediet
Fjærer i Hasteloi C
F.eks type:
Depac style 186K

Fjærkraft er redusert. 
Fjærer i berøring 
medmediet.
(Cloride-stess-
corrotion) fjærer i 
rustfritt stål

Tetning lekker selv om 
sliteflater viser liten 
tegn til slitasje

Anvendelse av tetning 
hvor dynamisk o-ring 
ikke skader aksel
F.eks type:
Depac style 186K

Bruk av tetning med 
dynamisk o-ring

O-ringspor på aksel

Anvendelse av 
patrontetning 
F.eks type Depac style 
270

Bruk av pakkboks 
tetning

Stor slitasje på aksel/ 
hylse

LøsningerÅrsakProblemer
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Pakninger og tetninger
Style 186K

Dynamisk tetning

Denne tetningen erstatter de fleste  gummibelg-tetninger

• Den dynamiske o-ringen gir IKKE slitasje på aksel
• Fjærer i Hasteloi C og er IKKE i berøring med pumpemediet 
• Aksiale eller radiale ( valgfritt ) settskruer for festing av den

roterende del på aksel
• Settskruer trekkes til mot en klemring for å unngå skade på

aksel ved montering
• Tetningen er ballansert

Roterende del Stasjonær del
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Pakninger og tetninger
Style 270

Erstatter stort sett alle pakkbokstetninger
 Ballansert tetning
 Fjærer i Hastelloy-C og ikke i kontakt med mediet
 Ingen o-ring  slitasje på aksel
 Stasjonært design dvs. fjærer er flyttet over til den stasjonære del
 Tetningen er ferdig innstilt med nødvendig fjærkraft og meget 

enkel å montere

Muligheter for spyling

Glandbolt

Transportskruer

Settskruer

Fjærer i Hastelloy-C

Drenering

Patrontetning
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Pakninger og tetninger
Kork og gummiplater

Gummi benyttes som pakning i all type 
industri for enkle applikasjoner. Et 
prisgunstig alternativ som er enkelt å
bearbeide.
Gummi er tilgjengelig i en rekke materialer 
som for eksempel naturgummi (NR), SBR, 
neopren (CR), nitril (NBR), EPDM, silikon 
(VMQ), butyl (IIR), hypalon (CSM) og 
viton (FKM).

Neoprenkork er basert på kork og 
neoprengummi. Også kalt 
transformatorkork. 
Et enkelt og rimelig alternativ som 
benyttes blant annet mot olje, 
hydrokarboner og vann. Gode 
tetningsegenskaper ved lavt 
tiltrekkingsmoment på flensboltene. 
Kork pakninger er også tilgjengelig med 
nitrilgumm 

Pakningsfilt 
Pakningsfilt er tilgjengelig i 1400 mm bredde 
og i tykkelse fra 3 - 10 mm.
Med eller uten smøremiddel
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Pakninger og tetninger
Pakningsplater og flenspakninger

Universal pakning 
Denne pakningen opprettholder sin fleksibilitet selv ved høye 
temperaturer, og den har et bredere bruksområde enn det man 
tradisjonelt har for denne type materialer. 
Vanligvis er komprimerte fiberpakninger begrenset til 
temperaturer for kontinuerlig drift. De blir skjøre og kan fort bli 
skadet på grunn av de svingninger som er i et anlegg med 
varierende temperaturer og trykk. 
Pakningen er fortsatt fleksibel selv etter lengre tids bruk ved 
350°C. Dette gjør at pakningen kan erstatte grafittpakninger 
med stålinnlegg i dampapplikasjoner.
Leveres i hele plater eller som ferdigstansede flensringer

Grafittlaminat  
Vi leverer grafittlaminat med et 0,05 mm tykt syrefast 
stålinnlegg (for å kunne håndtere pakningen). Stålinnlegget 
er påført et klebestoff som holder grafitten på plass. 
Dette er den enkleste grafittlaminatpakningen å bearbeide. 
Tilgjengelig i forskjellige tykkelser.. 
Leveres i hele plater eller som ferdigstansede flensringer

Mannlokkspakninger 
Ovale mannlokkspakninger leveres med eller uten grafitt med 
høy tilpasningsevne mot flenser og plane overflater. Pakningen 
er forsterket med 2 eller 3 perforerte syrefaste stålinnlegg. 
Pakningene finnes i et bredt utvalg av standard dimensjoner 
eller vi kan produsere etter spesialmål. Pakningen målsettes med 
minste innerdiameter (smalest side 'A'), største innerdiameter 
(lengste side 'B'), bredden og tykkelse. ( Se bilde ) 
Mannlokkspakninger kan også lages i andre materialer som for 
eksempel gummi eller KLINGERsil. 

Gore-Tex
100% ekstrudert teflon med limbånd på en side
Stabilt mot kjemikalier fra Ph0-14 og temperaturer fra -240 / 
+260grC 
Ideel for store og/ eller skadde overflater 
Næringsmiddelgodkjent
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Pakninger og tetninger
Bokspakninger og verktøy

Våre pakkbokspakninger er flettet, kvadratiske 
snorpakninger i enten syntetiske fibre, grafitt 
eller PTFE-materiale. Leveres i bokser i ett 
bredt utvalg av dimensjoner. 
Benyttes som statiske tetninger eller ved 
roterende akslinger som for eksempel i pumper 
og ventiler. 

Pakningstrekkere er fleksible trekkere med 
korketrekkerspiss. Hovedsakelig ment til 
pakkbokspakninger. Tilgjengelig i tre 
forskjellige størrelser.

Med Ciclo platepakningskutter kan man 
skjære sine egne flensringer.

2 typer:

Liten - Opp til 500 mm diameter

Stor   - Opp til 1000mm diameter  

Ciclo bokspakningskjærer sørger for en 
nøyaktig lengde på pakningsringer i en 
pakkboksapplikasjon.  Fra 1/8” opp til 1” og 
akseldiameter opp til 4”.  Her unngår man 
unødvendig kapp.
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Vi leverer det meste innen:

Pumper, omrørere, pumpestasjoner, styring- overvåkning, reservedeler, luftere, 
kompressorer og service. 

Pumper
Oversikt
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Pumper
Sentrifugalpumper

Hyttepumper/ Jetpumper
Våre selvsugende pumpeautomater utgjør helt komplette pumpeanlegg. De 
finnes i størrelser for alle behov. Fra små hyttepumper til store pumper for 
landbruk, industri eller vannverk. Anleggene installeres i første rekke der man 
henter vann fra åpne vannkilder som; brønner, sjøer og elver. Våre 
pumpeautomater er bygd opp rundt jetpumpen som er konstruert for
kontinuerlig drift. Det betyr at den, i tillegg til å være en sikker vannforsyner, 
også er ideell vanningspumpe. Våre jetpumper gir fra 30 til 160 liter i minuttet, 
og finnes i støpejern eller i rustfritt stål.

DP flertrinns rentvannspumper

Fordeler: Bruksområder:
Alle vitale deler i rustfritt eller syrefast materiale Trykkøkning
Krever minimalt vedlikehold Vaskeanlegg
Akseltetning med lang levetid Brannpumper
Plassbesparende Maritimt bruk
Svak støy  under drift Vannrensing

Vanning
Sirkulasjon

Tekniske data: Fødevannspumpe
Max kapasitet :   134m3/h Kondensvann
Max trykk       :    25bar Kjelevann
Temperatur     :   -30/ +140grC Brakkvann

Sjøvann
Options: Svømmebassengvann
Turtallsregulering
Tørrløpssikring
Motorbeskyttelse
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Pumper
Sentrifugalpumper

Normpumper
Bruker bare standard IEC motorer

Bredt modellutvalg

God tilgjenglighet på reservedeler

Leveres i mange forskjellige materialer

Combi-Block
• Direkte flenset motor

• Plassbesparende

• Servicevennlig med få deler og back-pull out prinsipp

• Leveres i Støpejern, bronse og syrefast

• Max kapasitet 500 m3/h

Combi-Norm
• Opptil 1500 kubikk/t

• Max 200 grader C

• 16 Bar

• Mange størrelser

• Stort utvalg av materialkvaliteter

• Enkelt vedlikehold takket være Spacer kobling og

• Back-pull out unit.

• Max kapasitet 1500 m3/h

Combi Chem
• Kjemisk industri og annen krevende industri.

• Max kapasitet 350 m3/h

Combi Pro, API 682
Spesielt for Offshore og annen prosessindustri

Max kapasitet 500 m3/h
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Pumper
Sentrifugalpumper

Freflow
• Selvsugingsevne opp til 7 m.

• Tåler tørrkjøring inntil 8min.

• Max kapasitet 250 m3/h

Selvsugende pumper

Combi Prime

• Innebygget væskeringpumpe og tank

• Max kapasitet 500 m3/h

Sirkulasjonspumper

Det beste fra Smedegaard og Vadstenas pumpeprogram er blitt slått sammen 
til et av markedets bredeste program av inline pumper med høy virkningsgrad, 
støysvak drift og lang levetid.
Programet dekker størrelser opp til DN300 og kapasiteter opp til 1200m3/h
og 90 mVs.

I tillegg til tørrløper inline pumper produserer Smedegaard også et komplett 
program i våtløper utførelse, både med og uten elektronisk regulering.

Borehullspumpe/ nedsenkbar pumpe
Grunnvannsboring er ofte et fornuftig eller nødvendig valg når du skal legge 
inn vann i hytte eller hus. 

Vi leverer komplette senkepumpe-løsninger, og det betyr at du som kunde kan 
være trygg på at alle komponentene er av beste kvalitet. Alle pumper er testet 
på det europeiske markedet. Hver del i anlegget er spesielt utvalgt, eller 
spesialkonstruert for å gi maksimal driftsikkerhet.

Alle våre borehullspumper er laget i helt rustfritt stål, og motoren kommer fra 
verdens største produsent av undervannsmotorer. Vi leverer borehullspumper 
med kapasitet fra 30 til 400 liter i minuttet.
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Væskeringspumper

Top Clean

• Sentrifugalpumper og væskeringpumper for applikasjoner med krav til 

hygiene.

• Enkel oppbygging med standard IEC motor

• Høyglanspolerte overflater

• Max kapasitet 50 m3/h

Sihi
• Horisontal selv-sugende side-kanal pumpe
• Løftehøyde opp til 348mtr.
• Maks kapasitet 35 m3/h

Sero
SON/SRN og SOB/SRB serien blir først og fremst brukt i 
som
kjelefødepumpe samt i kjemisk og skipsindustri
• Høy virkningsgrad
• Lavt støynivå
• Meget god selvsugingsevne samt god NPSH   
• God driftsikkerhet og gunstig prisnivå
• Like anslutninger og mål uavhengig av materiale og 

tetningsløsning.
• For oppbygging på ramme og som blokk versjon
• temp.område:  -20/ +120grC
• Max kapasitet  36 m3/h
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Fortrengerpumper

Tannhjulspumper

Impellerpumpe
• Syrefast eller bronsje utførelse
• Direkte flenset motor eller fotmontert
• Hygienisk eller industriutførelse
• Maks kapasitet 30 m3/h

Loberotor pumpe
• Bi-Wing rotor
• Overlegen hygiene
• Enkel å vedlikeholde
• Hele pumpen i syrefast
• Robust konstruksjon
• jevn strøm
• Selvdrenerende
• God på slitende produkter
• Maks kapasitet 150 m3/h

Agrometer
Den helt riktige pumpe for væsker med høyt nivå tørrstoff
Høy viskositet. En typisk problemløser med lang levetid,
• Økonomisk drift 
• Melasse og fett
• Enkel å vedlikeholde
• Melasse og fett
• Avvannet slam
• Returslam , septikslam, overskuddsslam m.m.
• Slakteriavfall og blod
• Dyrefor
• Maks kapasitet 150 m3/h

Top Gear tannhjulspumpe serie TGL
Kan tilpasses mange produkter
• Sjokolade, diesel smøreolje, isocyanater, maling, slam, syrer, lut
• Opp til 20 bar
• Maks kapasitet 10 m3/h
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Fortrengerpumper

Slangepumper

Eksenterskruepumper

Tannhjulspumper i spesialversjon
• Hydraulisk motor
• Oppvarmet pumpehus
• Atex sertifisert
• I samsvar med API 676
• Større toleranser
• Dobble kulelager
• Maks kapasitet 250 m3/h

Johnson slangepumpe
• Slamhåndtering
• Papirmasse
• Fiskeavskjær
• Betongpumping
• Industrielt avløpsvann
• Slakteriavfall
• Syre
• Filterpresse anlegg
• Maks kapasitet 66 m3/h

Seepex eksenterskruepumpe
Leveres i mange utførelser, med eller uten matetrakt
• Slamhåndtering
• Papirmasse
• Fiskeavskjær
• Næringsmiddel som ost, smør, sjokolade m.m.
• Slakteriavfall
• Filterpresse anlegg
• Maks kapasitet 200 m3/h
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Fortrengerpumper

 Meget lett å vedlikeholde

 Raskt skifte av stator, rotor og andre ”slitedeler”

 Kort vedlikeholdstopp

 Enkelt å skifte stator

 Kan ”strammes opp” inntil 3mm for å kompensere for slitasje

Seepex eksenterskruepumpe i NY utførelse
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Fortrengerpumper

Membranpumper
Trykkluftdrevne membranpumper
• ¼” – 3” pumper
• Stort materialspekter
• Høy driftssikkerhet
• Ingen krav til el-installasjon
• Lett å transportere
• God selv-sugingsevne
• Maks kapasitet 50 m3/h

Doseringspumper
Elektromagnetiske eller mekaniske pumper
• Dosering av kjemikalier
• Kunststoff eller syrefast stål
• Med eller uten mikroprosessor styring
• pH, mA, ORPm, ledningsevne etc.
• Høy driftssikkerhet
• Maks kapasitet 45 l/min
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Nedsenkbare pumper

ABS EffeX-serien er ett helt nytt konsept innenfor utstyr for pumping av spillvann. 
Pumpene er bl.a. verdens første-og eneste nedsenkbare pumper med høyeffektive IE3 
motorer. Dette er motorer med særdeles god virkningsgrad som betyr lavere 
energiforbruk og mindre miljøpåvirkning.

IE3-motorene, er designet og testet i.h.t. IEC60034-30 og er i overensstemmelse med 
kommende krav for motordrifter. Utarbeidelse av en helt ny løpehjulskonstruksjon gjør 
at pumpene i tillegg oppnår en av de høyeste virkningsgrader på hydraulikken i 
markedet, høyere sikkerhetsmargin i mot blokkering, med ett fritt gjennomløp i 
pumpene på minst 75mm.

Disse, samt en rekke andre innebygde funksjoner gjør ABS EffeX-serien til de beste 
nedsenkbare avløpspumper på markedet.

NB:  IE3 høyklassemotorer gir lav temperaturøkning og redusert behov for kjøling.  

ABS EffeX-pumper kan derfor tørr-oppstilles uten ekstra kjølekappe opp til 11kw 
motor.
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Virkningsgrad motor

Virkningsgrad pumpe

Fremtidens pumper
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Nedsenkbare pumper

Grunnvannspumper

Robusta
Robusta senkbare grunnvannspumper for rent eller lett forurenset spillvann fra 
hus og hage. Utvendig kapsling i korrosjonsbestandig syntetisk materiale. 
Robusta 200 og 300 leveres med innebygd tilbakeslagsventil og med eller 
uten nivåstyring
Robusta 1 suger ned til 1mm og leveres uten nivåstyring. Pumpen skal kun 
styres manuelt og skrues av ved å bryte strømmen.
Pumpene tåler omgivelsestemperaturer opp til 40grC, eller ved periodisk bruk 
60grC.
Maks kapasitet 10 m3/h

IP900
IP900 er en pumpe i syrefast stål for aggressive medier. Den er utstyrt med 
Vortex pumpehjul med 30mm fritt gjennomløp som er spesielt egnet til 
pumping av væsker som inneholder gassholdig eller slitende partikler.
Kombinasjonen av syrefast stål, statiske tetninger i Viton og mekanisk tetning i 
silisiumkarbid, gjør pumpen ideell for bruk i kjemikalieholdig vann, 
industriutslipp og i jordbruk.
Maks kapasitet 18 m3/h

MF-Serien
Senkbare pumper for økonomisk og sikker lensing av bygninger, byggeplasser 
eller for tømming og fylling av tanker av alle typer. Også brukt for septiktanker, 
drenering og pumping av regnvann. Alle pumper leveres med Vortex
hydraulikk for å unngå blokkering. 
Fritt gjennomløp på:
20mm på MF154
30mm for MF324 og 334
40mm for MF354, 404, 504 og 804
Maks kapasitet 45 m3/h
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Nedsenkbare pumper

Lensepumper
JumboJumbo--serienserien
JJ--5 til J5 til J--8484
Senkbare pumper i J-serien er spersielt designet som en lett transportabel 
lensepumpe. De fleste deler er laget i aluminium og kjølekappen er i rustfritt 
stål. Slitesterke løpehjul og gummibelagte slitedeler. Den innebygde 
kontaktoren gjør det mulig med direkte tilkobling. Motoren er beskyttet av 
termiske sensorer for å unngå høy temperatur i viklingene. Rotor er i rustfritt 
stål. Dobbel mekanisk, smurt tetning. Nedre mekaniske tetning i 
silisiumkarbid.
Maks kapasitet 1200 m3/h

Jumbo-serien
JC 34
Senkbare lensepumper i smal utførelse for pumping fra trange hull og groper. 
Lett vekt og enkel å transportere.. Motorhus i aluminium. Rotoraksel i rustfritt 
stål. Slitesterke løpehjul og gummibelagte slitedeler. Den innebygde 
kontaktoren gjør det mulig med direkte tilkobling. Motoren er beskyttet av 
termiske sensorer for å unngå høy temperatur i viklingene. Dobbel mekanisk, 
smurt tetning. Nedre mekaniske tetning i silisiumkarbid. 
Maks kapasitet 50 m3/h

Jumbo-serien
JS12-54
Senkbare slampumper med utmerket evne til å håndtere faste partikler. Lett 
vekt og enkel å transportere. Utstyrt med Vortex løpehjul med fritt gjennomløp 
på 40-45mm. Motorhus i aluminium. Rotoraksel i rustfritt stål. 
Slitesterke løpehjul og gummibelagte slitedeler. Den innebygde kontaktoren 
gjør det mulig med direkte tilkobling. Motoren er beskyttet av termiske 
sensorer for å unngå høy temperatur i viklingene. Dobbel mekanisk, smurt 
tetning. Nedre mekaniske tetning i silisiumkarbid. Designet for rask og enkel 
installasjon.
Maks kapasitet 1500 m3/h



163

Pumper
Nedsenkbare pumper

AvlAvløøpspumperpspumper

Piranha-serien
08 til 110
Senkbare kvernpumper for problemfri pumping av avløp med ekskrimenter i 
trykkledninger med små dimmensjoner i private, kommunale og industrielle
applikasjoner. Ideell for fjerning av avløp fra boenheterv i fjerntliggende
områder hvor vanlig avløpsbehandling vil være for kostbart, eller der det bare
er mulig å legge rør med små diametre. Pumpene er også godt egnet på
rasteplasser, kommunale bygninger, slaktere, matproduksjonsanlegg,
papirfabrikker, landbruk og  lignende områder.
Maks medietemperatur 40grC ved konstant drift, 60grC ved periodisk drift
Piranha 08-09 leveres både i 1- og 3.fas utførelse og kan også leveres med
nivåvippestyring.
Maks kapasitet 22 m3/h

AS 0530-0830
Senkbare pumper i AS-serien for pumping av spillvann i private og
kommunale applikasjoner. 2”versjon er spesielt tilpasset for lensing av
underjordiske garasjer. Vortex hydraulikk på AS0530, 0630 og 0830. Fritt
gjennomløp på 60mm på AS0630 og 0830 og 40mm på AS 0530 gjør dem
egnet for væsker som inneholder fiber eller faste partikler og avløp.
Virvelhjul
Kapasitet maks 60 m3/h

AS 0641-0840
Senkbare pumper i AS-serien for pumping av spillvann i private og
kommunale applikasjoner. Pumpene er utstyrt med ABS patenterte anti-
Blokkeringssystem. Contrablock hydraulikk med fritt gjennomløp på 30 og
45mm.
Maks kapasitet 60m3/h

AFP 0831-1035
Senkbare pumper i AFP-serien for pumping av spillvann, avløp og slam, som 
inneholder faststoff og fibrer. Egnet i private og kommunale applikasjoner. 
Virvelhjul 
Pumper opp til DN800 og 1000kw er også tilgjengelig
Maks kapasitet 220 m3/h

AFP 0841-1049
Senkbare pumper i AFP-serien for pumping av spillvann, avløp og slam, som 
inneholder faststoff og fibrer. Egnet i private og kommunale applikasjoner. 
Contrablock hjul 
Pumper opp til DN800 og 1000kw er også tilgjengelig
Maks kapasitet 220 m3/h



164

Pumper
Prefabrikerte pumpekummer/ stasjoner

Sanimax
Sanimat komplett pumpeenhet for avløpsvann, utstyrt med senkbarepumpe 
type Robusta eller MF, for montering i oppvaskbenk eller på gulvnivå hvor 
avløpsnivået er under selvfallsavløp.
Sanimat kan håndtere faste partikler på opp til 30mm
Robusta opp til 10mm
MF 154 opp til 20mm
MF 324 opp til 30mm

Nirolift
Nirolift er diesignet som en komplett installasjonsenhet for ABS senkbare 
pumpe type Robusta og MF-154-334. Nirolift er ideell for rask lensing av 
avløpsvann fra bygninger og områder under selvfallsnivå

Sanimat 1000 Sanimat 1000 -- 10021002
Sanimat pumpestasjon for pumping av spillSanimat pumpestasjon for pumping av spill-- og avlog avløøpsvann fra steder under psvann fra steder under 
hovedkloakkledningen. Sanimat 1000 er utstyrt med pumpe og er behovedkloakkledningen. Sanimat 1000 er utstyrt med pumpe og er beregnet for regnet for 
enkelthus.enkelthus.
Tank i syntetisk materiale og pumpehus i stTank i syntetisk materiale og pumpehus i støøpejern, rotor i rustfritt stpejern, rotor i rustfritt ståål.l.

Sanisett 1 - 2
Sanisett 1 og 2 er en syntetisk oppsamlingstank for nedstøping i gulv eller 
stående på gulv, for 1 eller 2 pumper. Den kan utstyres med MF pumper for 
pumping av gråvann. Tanken med gulvsluket er justerbar i høyde for å kunne 
tilpasses gulvet.

Piranhamat 100 Piranhamat 100 -- 120120
Piranhamat er en kompakt avlPiranhamat er en kompakt avløøpspumpekum for direkte tilkobling til ett toalett.pspumpekum for direkte tilkobling til ett toalett.
Tilkobling av en hTilkobling av en hååndvask eller bidet er ogsndvask eller bidet er ogsåå mulig. Designet for applikasjoner mulig. Designet for applikasjoner 
hvor avlhvor avløøpsnivpsnivåået er under selvfallsavlet er under selvfallsavløøp. Utstyrt med Piranha pumpe med p. Utstyrt med Piranha pumpe med 
kvernsystem for pumping av ekskrimenter og sanitkvernsystem for pumping av ekskrimenter og sanitæærartikler.rartikler.
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Piranhamat 701Piranhamat 701
Piranhamat 701 er designet for Piranhamat 701 er designet for åå pumpe spillvann og avlpumpe spillvann og avløøp effektivt hvor det p effektivt hvor det 
er store ler store løøftehftehøøyder og smyder og småå rrøørdimmensjoner prdimmensjoner påå trykkledningen. Piranhamat trykkledningen. Piranhamat 
701 er utstyrt med kvernpumpe og ideell for eneboliger og hytter701 er utstyrt med kvernpumpe og ideell for eneboliger og hytter..

Sanimat 1501 S Sanimat 1501 S –– 3702 S3702 S
Pumpestasjoner for automatisk pumping av avlPumpestasjoner for automatisk pumping av avløøpsvann fra omrpsvann fra områåder underder under
hovedkloakkledningen.hovedkloakkledningen.
Sanimat 1501 S passer for 1 eller 2 hus ( 143 liter )Sanimat 1501 S passer for 1 eller 2 hus ( 143 liter )
Sanimat 1502 S passer for leilighetskomplekser, kontorbygg osv. Sanimat 1502 S passer for leilighetskomplekser, kontorbygg osv. ( 248 liter)( 248 liter)
Sanimat 3702 S passer for store leilighetskomplekser, hotell, sySanimat 3702 S passer for store leilighetskomplekser, hotell, sykehus og kehus og 
skoler  ( 348 liter )skoler  ( 348 liter )
Pumpekunnene er forberedt for 1 eller 2 ABS avlPumpekunnene er forberedt for 1 eller 2 ABS avløøpspumper i AS eller AFPpspumper i AS eller AFP--
serien.serien.
Sanimat 1501 S benyttes ogsSanimat 1501 S benyttes ogsåå ppåå bbååterter

Synaconta 601, 801 og 902Synaconta 601, 801 og 902
Pumpestasjoner for automatisk pumping av avlPumpestasjoner for automatisk pumping av avløøpsvann fra omrpsvann fra områåder under der under 
hovedkloakkledningen.hovedkloakkledningen.
Synaconta 601 for fritidsboliger og innendSynaconta 601 for fritidsboliger og innendøørs monteringrs montering
Synaconta 801 for inntil 5 boliger eller der det Synaconta 801 for inntil 5 boliger eller der det øønskes stnskes støørre sikkerhetsvolum.rre sikkerhetsvolum.
Synaconta 902 for inntil 15 boliger eller der det Synaconta 902 for inntil 15 boliger eller der det øønskes stnskes støørre rre 
sikkerhetsvolum.sikkerhetsvolum.

Villa pumpestasjonerVilla pumpestasjoner
Glassfiberarmert polyester. Leveres i stGlassfiberarmert polyester. Leveres i støørrelsene 601, 801, 1201 og 1202rrelsene 601, 801, 1201 og 1202
Pumpestasjoner for automatisk pumping av avlPumpestasjoner for automatisk pumping av avløøpsvann fra omrpsvann fra områåder under der under 
hovedkloakkledningen.hovedkloakkledningen.
Villa 601 for fritidsboliger og innendVilla 601 for fritidsboliger og innendøørs monteringrs montering
Villa 801 for inntil 4 boliger eller der det Villa 801 for inntil 4 boliger eller der det øønskes stnskes støørre sikkerhetsvolum.rre sikkerhetsvolum.
Villa 1201 og 1202 for inntil 15 boliger eller der det Villa 1201 og 1202 for inntil 15 boliger eller der det øønskes stnskes støørre rre 
sikkerhetsvolum.sikkerhetsvolum.
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ABS har det bredeste utvalget av tekniske lABS har det bredeste utvalget av tekniske løøsninger for pumpestasjoner sninger for pumpestasjoner –– enten pumpene skal plasseres enten pumpene skal plasseres 
ttøørt eller dykket . Vi kan derfor gi uavhengig rrt eller dykket . Vi kan derfor gi uavhengig råådgivning om hva som egner seg best til den enkelte dgivning om hva som egner seg best til den enkelte 
installasjon. Selv den beste pumpen kan fungere dinstallasjon. Selv den beste pumpen kan fungere dåårlig hvis den er valgt ut prlig hvis den er valgt ut påå feil grunnlag.feil grunnlag.
VVååre saksbehandlere har solid erfaring og en bred kjennskap til pure saksbehandlere har solid erfaring og en bred kjennskap til pumpetekniske systemer mpetekniske systemer –– hvilket sikrer hvilket sikrer 
en vel fungerende installasjon hos ven vel fungerende installasjon hos vååre kunder.re kunder.

Pumpestasjon med tPumpestasjon med tøørroppstilte pumperrroppstilte pumper

Pumpestasjon med nedsenkbare pumperPumpestasjon med nedsenkbare pumper
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Diverse pumpetyper

FatpumperFatpumper
Leveres i ett antall kombinasjoner med ulike motorer og pumperLeveres i ett antall kombinasjoner med ulike motorer og pumperøør.r.
Alle pumper kan leveres med pumperAlle pumper kan leveres med pumperøørslengder prslengder påå 700, 1000 og 1200mm i700, 1000 og 1200mm i
ulike materialer og stulike materialer og støørrelser.  For b.l.a. pumping av kjemikalier, nrrelser.  For b.l.a. pumping av kjemikalier, nøøytrale ytrale 
vvææsker og i eksplosjonsfarlig miljsker og i eksplosjonsfarlig miljøø..
I tillegg finnes ett bredt utvalg av tilbehI tillegg finnes ett bredt utvalg av tilbehøør som pistolmunnstykke, fatadapter ogr som pistolmunnstykke, fatadapter og
flowmflowmååler.ler.

PropellerpumperPropellerpumper
Nedsenkbare propellerpumper for pumping av store vannvolumer oppNedsenkbare propellerpumper for pumping av store vannvolumer opp til til 
700l/sek og l700l/sek og løøftehftehøøyder opp til 12meter. yder opp til 12meter. 
Maks kapasitet 3000 m3/hMaks kapasitet 3000 m3/h

OmrOmrøørere type RW 200 rere type RW 200 -- 900900
ABS kompakte ABS kompakte nedsenkbarnedsenkbar omromrøørererere for for spylingspyling ogog rengjrengjøøringring avav
pumpesumperpumpesumper samt et stort samt et stort utvalgutvalg av av bruksomrbruksområåderder i i kloakkanleggkloakkanlegg ogog
industrielle industrielle blandeapplikasjonerblandeapplikasjoner..

Omrørere type SCABA
ABS ABS SCABA rSCABA røøreverk skreddersys individuelt for ulike typer vreverk skreddersys individuelt for ulike typer vææske ogske og
papirmasse. Rpapirmasse. Røøreverket med sideinnlreverket med sideinnløøp egner seg til vp egner seg til vææsker med viskositetsker med viskositet
opp til 1 000 mPas, og ropp til 1 000 mPas, og røøreverket med toppinnlreverket med toppinnløøp for vp for vææsker og vsker og vææske/fasteske/faste
stoffer og vstoffer og vææske/gass opp til 100 000 mPas. Den patenterte SCABAske/gass opp til 100 000 mPas. Den patenterte SCABA--propellenpropellen
gir ngir nøødvendig prosessresultat med laveste mulige inngangseffekt og fdvendig prosessresultat med laveste mulige inngangseffekt og fåås meds med
mange typer tetninger og materialvarianter. Den drives med Vmange typer tetninger og materialvarianter. Den drives med V--rem ellerrem eller
tannhjulsoverftannhjulsoverføøring. Akseltetning med mekaniske tetninger eller pakkboks.ring. Akseltetning med mekaniske tetninger eller pakkboks.
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Diverse pumpetyper

Magnetdrevne pumper

Combi Mag
• Tettningsløse pumper

med magnetdrift.
• Ingen lekkasje!!
• Maks kapasitet 220 m3/h

Combi Mag Bloc
• Tettningsløse pumper

med magnetdrift.
• Ingen lekkasje!!
• Maks kapasitet 200 m3/h

Motordrevet clutch pumper
• Self-priming fra tørt og opp til 2.4m 
• Materiale i sjøvannsbestandig bronsje og rustfritt stål
• Enkel service og vedlikehold.
• Billig i innkjøp og drift.
• Tåler partikler
• Tåler begge dreieretninger

Magnetdrevne pumper type MDR
Magnetdrevne sentrifugalpumper i kunststoff og syrefast stål

Kapasiteter opp til 27 m3/h

Kjemipumper SMD
Selvsugende magnetdrevne sentrifugalpumper

• Materialer i plast PP eller ETFE

• Kapasiteter opp til 28 m3/h 
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Diverse pumpetyper

Vacuumpumper
SIHI’s program på vacuum-væskeringsring pumper er tilgjengelig i 1 eller 2-
trinns design. I tillegg til dette, over atmosfærisk trykk, kan disse pumper
brukes som kompressorer.
• Siste generasjon SIHI LPH-X ,er tilgjengelig i 1 eller 2trinns varianter og

tåler både 50 og 60hz drift.
• Sugetrykk fra 33 – 1013 mbar
• Maks kapasitet 12000 m3/h

Vacuumpumper MINIVacuumpumper MINI
Piab er luftdrevne vacuum-pumpe/ ejektor.
• Kompakt og lav vekt. Leveres med lyddemper
• Lavt drivtrykk ( bare 0,38MPa )

Automatikk for pumpeanlegg

Nivåvipper
• For automatisk styring av pumpestasjoner
• For tømming og fylling av sumper og bassenger
• Som en overløpssikring for pumper
• Til å gi ett signal når man har nådd maksimum og/ eller minimum nivå.
• For kontroll/ styring av motoriserte ventiler eller annen elektrisk styring
• Som signal eller alarm i ett kontrollsystem

Nivåsonder
• For automatisk styring av pumpestasjoner
• For tømming og fylling av sumper og bassenger
• Som en overløpssikring for pumper
• Til å gi ett signal når man har nådd maksimum og/ eller minimum nivå.
• For kontroll/ styring av motoriserte ventiler eller annen elektrisk styring
• Som signal eller alarm i ett kontrollsystem
• 4-20mA utgangssignal

Automatikkskap
• Bygges etter kundens spesifikasjoner.
• For automatisk styring/ drifting av pumpestasjoner
• Med eller uten signaler for driftsovervåking
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Evakueringsanlegg for tørroppstilte pumper
EcoprimeEcoprimeRIARIA--Eco.N2Eco.N2 er en undersentral til eksisterende automatikkskap,er en undersentral til eksisterende automatikkskap,
bygget for bygget for åå ta seg av styringa til evakueringsta seg av styringa til evakuerings--sekvensen for avlsekvensen for avløøpsstasjonerpsstasjoner
med 2 tmed 2 tøørroppstillte pumper.rroppstillte pumper.
Inneholder PLS m/integrert operatInneholder PLS m/integrert operatøørpanel, ejectorblokk, nivrpanel, ejectorblokk, nivååvaktvakt
for trykkrfor trykkrøør, og rele for styring av magnetventiler etc. Systemetr, og rele for styring av magnetventiler etc. Systemet
leveres komplett med 2 meters, 18 leder kabel, for tilkobling tileveres komplett med 2 meters, 18 leder kabel, for tilkobling til automatikkl automatikk--
skap. RIAskap. RIA--Eco.N2 kan kobles opp via modem, for evt. fjernprogrammeringEco.N2 kan kobles opp via modem, for evt. fjernprogrammering
, feils, feilsøøking, eller som alarmsender (krever modem)king, eller som alarmsender (krever modem)
Spesifikasjoner:
• IPC-3000 v1 PLS
• Ejectorblokk (ABS Pumper)
• Rele for ventiler
• Rele for nivåregistrering
• Rekkeklemmer for kabler
• Avlesning av status, som klartekst og ved lysindikering i OP panel
• Innstilling av setpunkter osv. fra OP panel
Styring av:
• Evakuering
• Pumpestart tillatt
Bruksområder
• Alle avløpstasjoner med behov for evakuering

Pumper
Automatikk for pumpeanlegg

Utstyr for pumpeanlegg

Tilbakeslagsventiler
Klaff tilbakeslagsventiler

Med eller uten gummierte flater

Kule tilbakeslagsventiler

Med eller uten gummierte flater

Samiflex koblinger
•• Enkelt og kostnadseffektivt skifte av lameller

• Ingen metall mot metallkontakt ved utslitt lamellbånd

• Godkjent i ex-soner

• Med eller uten spacer

• Uborret, borret eller taper-lock versjoner 



171

Pumper
Reservedeler og service

Slitedeler til eksenterskruepumper
• Statorer
• Rotorer
• Mateskruer
• Mansjetter
• Ledd deler
• Strammeband

Mekaniske tetninger
• Alle typer materialer
• Byggelengder
• Dimmensjoner
• Med eller uten kjøling
• Forskjellige kontaktflater
• Enkle eller dobbeltetning
• Komponent tetninger
• Patron tetninger

Pakkboks pakning
• For alle typer pumper, ventiler, luker m.m.
• Bredt temperatur og trykkområde
• PH 0-14
• Alle dimmensjoner
• Forskjellige glidehastigheter

Reparasjonsmasse / kompositt
• 2.komponent metallreparasjonsmasse
• For forsterkning og rekondisjonering av:
• Pumpehus, løpehjul, vifter, rør, endelokk m.m.
• Reparasjon/ utbedring av skader etter:
• Slitasje, Kavitasjon, Tæring m.m.
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Eksempel:
Pumpehus, impellere, ventiler, 
kjølere, rør m.m.

Store tæreskader, 
kavitasjoner og 
lignende kan 
repareres.

Vi vinner kampen mot korrosjon.

Etter reparasjon:

Sterkere enn nytt og med 
forbedret virkningsgrad.

Pumper
Service
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Pumper
Service

Her utføres reparasjon, overhaling og kontroll av pumper, ventiler, rør og 
rørarrangement
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TELEFON:   7259 6100              
FAX:             7259 6101
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Rensing
Kjemikalier basert på organisk materiale

Øwre-Johnsen as er importør av BioGenActive
produkter i Norge.

Vi tilbyr alt fra:

Rådgivning

Komplette cip-rensejobber

Opplæring

Kjemikalier:  Svanemerkete, ISO 14000

Rensemaskiner: Både salg og utleie
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Ingen av våre produkter er skadelig for personell, utstyr eller miljø

Vi leverer produkter for fjerning av:

Kalk Skjell              Humus

Salter            Groe               Jernklorider

Oksider         Salmonella    Legionella

Vi tilbyr HMS-vennlige rensejobber med full kontroll over 
renseprosess.

Vi har lang erfaring og mange store referanser på slike jobber.
Be om referanseliste

Rensing
CIP (clean in place )

• Godkjent merking

• Dokumentasjon

• Ikke skadelig for Personell, Helse eller Miljø

• Full kontroll under bruk

• Effektivt

• ISO 14000

• Kan fryses og tines uten å bli ødelagt

Hvilke krav BØR stilles ved bruk av kjemikalier:
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Rensing
CIP-RENS

Før rensing

Etter rensing

Cip-Rens er ett SVANEMERKET 
produkt som ikke skader personell, 
utstyr eller miljø. 

Produktet inngår i vårt cip-
rensekonsept som går ut på rensing 
av varme- og kjølekretser UTEN 
omfattende demontering.

Produktet fjerner b.l.a.:Humus, kalk, 
skjell, salter, oksider, jernklorider.

Kan brukes både på saltvanns- og 
ferskvannskretser.

Etter rensingen er overflatene blanke 
UTEN oksidering, noe som også gir 
en langtidseffekt da en blank 
overflate vil bruke lengre tid på å få
nytt belegg enn en matt, oksidert 
overflate. 
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Bilder tatt med rørkamera inne i rør etter rensing

Rensing
CIP-RENS

LUT

( Etsende )

Konkurrerende middel 

( etsende )

ØJ Cip-Rens       RENT !    (Svanemerket )

Bergen Kommunale Kraftlag,  Statorkjøler



179

Rensing
CIP-RENS

Volum:           2,9m3 pr stk.

Belegg:          Alger, humus, skjell

og salter.

Tid:                 1 døgn pr. veksler

Effekt:             2-4 grC forbedret 

virkningsgrad pr.

veksler.

Før rensing:

3 sjøvannspumper i drift.

Hver på 1450kW

Etter rensing:

1 sjøvannspumpe ble stoppet.

ANTATT STRØMBESPARELSE

CA200 000,- (  i år 2000 )
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Sentrifugeskåler før rensing

Sentrifugeskåler etter rensing

Rensing
KOMBI-RENS

Kombi-Rens er ett emulgerende rensemiddel som fjerner 
b.l.a.:

Kokset olje, fett, oksider, glykol m.m.

Produktet er ikke skadelig for personell eller utstyr men 
IKKE svanemerket p.g.a. emulgerende egenskaper.
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Rensing
AVFETTER

Alkaliefritt og pH-nøytralt avfettingsmiddel. Fjerner smuss,

fett, oljer m.m

Fjerner også voks ved temperaturer over 40grC

Kan brukes på alle typer metaller som aluminium, 

magnesium, stål, rustfritt osv.

Skader ikke lakk, gummi, plast, maling
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Rensing
RENSEMASKINER

Vi ”skreddersyr” maskiner 
på bakgrunn av kapasiteter, 
varmebehov/ type og medie. 

Vi tilbyr maskiner både for salg, service eller utleie. I 
tillegg tilbyr vi opplæring av cip-prosesser.Se noe 

eksempel på leverte maskiner nedenfor.
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Rensing
RUSTFJERNER

Produktet er i gelêform og 
avgir ingen gasser. Påføres 
med kost eller gelêsprøyte og 
har en virketid på 1-3 timer 
avhengig av belegg.

Brukes også for fjerning av 
utfelling av jernklorider b.l.a. 
på renseanlegg.

Før rensing

Etter rensing

Rustfjerner gelê er ett produkt som er egnet til rust/ 
oksydfjerning og er IKKE etsende.
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Rensing
RUSTFJERNER

Fjerning av rester av jernklorider på gulv i 
renseanlegg
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Rensing
RUSTFJERNER

Problemløsninger:

Rehabilitering av pumpestasjoner m.m. som er noen år gamle.

Vi utfører rustfjerning og maling. Send oss en forespørsel på pris. 

Før rehabilitering kan det se slik ut.
Med noen tiltak kan denne se ut som ny.
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TELEFON: +47 7259 6100           
FAX:           +47 7259 6101
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For smooth operation of your ships:
In order to accomplish best possible service, we co-operate with several manufacturers 
and distributors world wide. Many of our customers do not have a purchasing 
organization. Our services replace that function. 

Our specials:

Most parts for:
Bergen Diesel, Mirrlees Blackstone, Dorman, Perkins, Cummins, Ruston, Sulzer, Nohab Polar, Vasa 22, 
32 and 46, Crepelle, Pielstick, Daihatsu and Yanmar.

For most engines:

o Piston rings and seals for piston rod
o Nozzles/needle housings and parts for injectors. 
o Pump elements, delivery valves and other parts for fuel pumps 
o Bearings
o Exhaust – and inlet valve spindles, guides and seats
o Indicating valves
o Monitoring equipment for cylinder pressures
o We arrange professional service of fuel injection equipment and other engine parts,

pumps, heat exchangers etc.

Others:

o Pumps for most purposes
o Spares for most pumps
o Spares for most air compressors
o Compressed air dryers
o Equipment for automatic drain of air bottles without loss of air
o Complete compressor plants for air. 
o Spares for refrigeration compressors and plants. Reconditioned compressors
o Spares for most separators
o Heat exchangers and parts
o Electric motors, starters, protection, frequency convertors and soft starters
o Hydraulic pumps, motors, valves, filters and spares
o Filters for all purposes
o Mechanical seals
o Couplings
o Monitoring and control of pressure, level, temperature, viscosity  and flow.
o Valves for all purposes
o Gaskets, seals, O-rings and sealing materials

Service:
Our long and extensive experience within supplies, operation and maintenance of ships and machinery 
makes our company a preferred partner for many Norwegian and foreign shipowners. 
Even outside Norway we can arrange assistance and repairs.

Ship’s machinery and spare parts
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SERVICES AND SUPPLIERS
In co-operation with well-known European companies we offer various services and repairs in 
workshop or onboard, world wide.
We can arrange repairs and service on turbo chargers, diesel engines, propeller shafts, 
thrusters, rudders and other submersed seals for e. g.  Berg, Rolls-Royce, Schottel, VA Tech 
Escher Wyss and Wärtsilä. 
We deliver spare parts for seals and bearing systems.
Spare parts for turbochargers and diesel engines from:

WÄRTSILÄVASASULZERSTORK

RUSTONPIELSTICKPERKINSNORMO

NOHAB POLARNAPIERMIRRLEESMaK

LISTER PETTERDORMANCUMMINSBLACKSTONE

BERGENALLENABCABB

Our manufacturers:

ZOLLERN BHWTURBONEDPOLYVERIX H+G MEISTER

MÄRKISCHES WERKL'ORANGEHARZER WERKE

DUAPDAROSBRYCEBOSCH

Øwre-Johnsen is already known for products and parts of superb quality from:

VADSTENATEMPRESSSTORK / SPXSEEPEX

STENHØJSIEMENSSMEDEGAARDJMW

JOHNSON PUMPESPHOLINDP PUMPSDEPAC

DANFOSSCC JENSEN (CJC)ATLAS DANMARKABS

Simplex-Turbulo is one of our top ranking co-operating companies and the leading 
independent distributor and stockist for medium speed engines. Simplex keeps a large 
service team and workshops for re-conditioning of heavy engine parts like cylinder liners, 
cylinder heads and turbochargers. One speciality is service of gas engines.
Simplex-Turbulo has since 1935 supplied ships, offshore, defence, power stations and 
railroads.
Total staff is 45 persons. Annual turnover excedes 11 mill GBP. Stock is worth ca 3 mill 
GBP. 
Lincoln Diesels and Temple Oil Seal Services have recently been incorporated in the 
group.
Would you like to learn more? Please go to  www.simplexturbulo.com

Ship’s machinery and spare parts
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For your engines:

Consumable spares

Delivery from stock. Competitive prices.

Ship’s machinery and spare parts
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For your ships:

Pumps from Johnson Pumps, Stork, ABS and others:

Delivery from stock in many cases. 
Competitive prices.

Best possible service and logistics.

Delivery from stock in many cases. 

Competitive prices.

Best possible service and logistics.

Ship’s machinery and spare parts



191

Combi Modul System:

Complete pumps from stock

Materials for most common 
liquids

Cost-efficient spares supply.

Standard modules:
•Bearing housing
•Shaft and shaft seal
•Impeller (to be machined 
to specific flow, pressure
and RPM.)

•Volute

Easy to replace standard 
modules.

Other main parts:

• Motors
• Motor protection and

starters
• Frequency convertors
• Valves
• Filters

Delivery from stock directly to vessel.
Very competitive prices.

Ship’s machinery and spare parts
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Air driven pumps

Ballast pumps

Bilge pumps

Chemical pumps

Cirkulation pumps

Cooling water pumps

Diaphragm pumps

Diesel oil pumps

Dosing pumps

Drum pumps

Eccentric screw pumps           

Ejector pumps

Feed water pumps

FIFI pumps

Fuel pumps

Gear wheel pumps

High pressure pumps

Horizontal pumps

Hydraulic pumps

Injection pumps

Jetting pumps

Lub Oil pumps

Magnetic driven pumps

Monoblock pumps

Piston pumps

Self priming pumps

Sludge pumps

Submersible pumps

Triplex pumps

Vacuum pumps

Short delivery from large stock. Competitive prices.
Spares for most common marine pumps.

Repairs carried out in Norway and abroad.

Ship’s machinery and spare parts
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Mechanical seals:
European quality. Professional solutions holding tight.

Delivery from stock. Competitive prices.

We carry out repair of impellers, shafts and pump casings
in Norway and abroad. 

For your ships:

Spares for most pumps.

Ship’s machinery and spare parts
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For rotating machinery:
SAMIFLEX couplings

Easy to apply. 
Easy and cheap to maintain: No need to move pump nor motor.
Only 1 piece of consumable parts.

For key or  taper  bush. Even  for 
flywheel or brake disc.

Delivery from stock. Very competitive prices.

Ship’s machinery and spare parts
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Examples:
Pump casings, impellers, 
coolers, water boxes, seawater
valves, filters etc.

Large damages
can be repaired.

We fight corrosion and win.

After repair: 

Stronger and improved
efficiency.

Repair of heavy components.

Ship’s machinery and spare parts
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For your engines:

DEPAC products

Mechanical seals for all rotating 
machinery

High quality, interchangeable with most 
other types.

Seals for hydraulic applications made to 
order and drawing

Packing materials for stuffing boxes and 
flanges.

Special gaskets and seals for special 
applications made to order.

Ship’s machinery and spare parts
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For your ships:
Fresh water generators / Evaporators

From 1 m3 / day up to 1 000 m3 /day.

ATLAS-Danmark has manufactured evaporators since 1954. 
We supply pumps and spares as well as complete plants.

Shortest delivery time in the market. Very competitive prices.

From a number of manufacturers we supply:
 Plate heat exchangers
 Tube heat exchangers
 Spare end covers or repair
 Tube stacks
 Gasket kits
 Plates in Titanium or SS

Ship’s machinery and spare parts
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For oil, steam and water.

Tubestacks.

End covers, side plates 
gasket kits for scavenging 
air coolers.

Repair of end covers and 
shells.

Production in desired 
material according to 
drawing or sample.

Plates and gasket sets for 
most plate heat 
exchangers.

Short delivery time. Competitive prices.

For your engines:

Complete heat exchangers and parts

Ship’s machinery and spare parts
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For your ships:
Gaskets for plate heat exchangers

From European leading manufacturer of gaskets for:

APV, AGC, Alfa Laval, Arsopi, Barriquand, Cetetherm, Ciat, Cipriani, Fischer, Fiorini, 
GEA, Hisaka, Mueller, Pasilac, Reheat, API Schmidt Bretten, Silkeborg, Sondex, Swep, 
Tetra Pak, Tranter, Vicarb and others . . .

For gluing or clip-on.

Even full service of plate package.

Delivery from stock. Very competitive prices.

Ship’s machinery and spare parts
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For your ships:
Bilge water separators

From 150 l/h up to 10 000 l/h.

Service on ppm monitors

Complies with all regulations.

Competitive prices.

Filters for most separator types from stock.

European quality

Ship’s machinery and spare parts
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Shortest delivery time in the market.

Very competitive prices.

ESPHOLIN starting air compressors
30 bar. 2-steps, 185 til 630 l/min efficient 
capacity. 3 types.
Approved by all class societies.
Normally from stock in Denmark.

STENHØJ SILENCE PACK

•Low sound level

•Simpler and cheaper service than screw

compressors

•Requires small space

•Supply of spares for minimum 15 years

•Sturdy construction

•Very short delivery time

•Delivers really dry air

•Delivers clean air:: max 0,01 micron 

4 kW / 500 l/min and 7.5 kW / 870 l/min.

STENHØJ SCREW COMPRESSORS

•27 models

•7.5 – 13 bar / 500 – 33 000 l/min

•Pressure- or RPM-control

•Advanced monitoring and controls

•Very short delivery time

Very competitive prices

For your ships:

Air compressors from STENHØJ

Ship’s machinery and spare parts
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For your ships:
In-line filter

In-line filters are important to protect components from particles produced in the 
system. Off-line filters - like CJC - maintains the quality of the oil.
One filter can not replace the other – both types are very important.

Short delivery time. Very competitive prices.
We even supply cartridges for most common filters.

We supply filters for liquids and gas 
according to specifications.

Air filter

Automatic filter

Bernoullifilter

Cartridge filter

Chemicals filter

Course filter

Diesel oil filter

Drinking water filter

Drying filter

Duplex filter

Fine filter

Gas filter

Liquid-filter

Magnet filter

Oil filter

Sea water filter

Self cleaning filter

Simplex filter

Strainers

Universal filter

Ship’s machinery and spare parts
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For your ships:

For the air condition and  refrigeration plants:

Completely refurbished compressors to replace most existing ones.

Spares for most compressors, heat exchangers and control systems.

Directly from stock in England to your ship.
Very competitive prices.

Ship’s machinery and spare parts
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For your ships:

Valves for any purpose

Delivery from stock normally. 

Competitive prices

Ship’s machinery and spare parts
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For your engines:

DANFOSS contactors & motor protection

A complete range of starters, timers, relays, switches, soft starters and frequency 
convertors.

Delivery from stock. 
Competitive prices.

Ship’s machinery and spare parts
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For your engines:

DANFOSS solenoid valves

Materials to fit most applications and 
liquids

NO or NC

ON/OFF or modulating mode

DN1,5 – DN100

G1/4 – G2 or flanges

Up to 40 bar

2/2 mode

Direct or servo control

Diaphragm for corrosive media

Up to 90 degr.C

Directly thermostatically operated or 

externally pressure controlled

All common types from stock.
Spares from stock.

Ship’s machinery and spare parts
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For your ships:

Ship’s machinery and spare parts
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For your engines:

DANFOSS pressure transmitters & transducers

A wide range of chemical seals for pressure 
gauges and sensors.

Large stock. Top quality.

All standard output signals: 4-20 mA,

0-5 V, 1-5 V, 1-6 V, 0-10 V.

All standard ranges: -1 to 600 bar.

Relative or absolute pressure range.

All marine approvals.
From -40 to +120 degr.C.
Adjustable zero and / or span
Most standard connectors.

Available with several different chemical
seals and / or damping nozzle for pulsating
pressures.
Available with cable for submerged
mounting.
Available with Ex II 1G EEx ia IIC T4-T6 as
per ATEX 100a.

Display with DIN connector.
Self-closing valve for replacing transmitter under
pressure

Block system – also with test valves

Ship’s machinery and spare parts
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For your ships:

A wide range of chemical seals for pressure 
gauges and sensors.Common standards: Delivery 

from stock. Competitive prices.

Ship’s machinery and spare parts
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For your engines:

DANFOSS pressure switches

All class approvals. 
For all common pressure ranges. 

ON-OFF control or alarm. 
Single pressure or differential pressure.

Make or break on rising pressure.

Delivery from stock. Competitive prices.

Ship’s machinery and spare parts
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For your ships:

Common standards: Delivery from stock. 
Competitive prices.

Ship’s machinery and spare parts
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For your engines:

DANFOSS temperature sensors

For any purpose – in any dimension and shape.

Delivery from stock. Competitive prices.

Ship’s machinery and spare parts
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For your engines:

DANFOSS temperature switches

All class approvals. 
For all common temperature ranges. 

ON-OFF control or alarm. 
Single temperature or differential temperature.

Make or break on rising temperature.

Delivery from stock. Competitive prices.

Ship’s machinery and spare parts
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For your ships:

Ship’s machinery and spare parts
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For your ships:

Common standards: Delivery from stock. 
Competitive prices.

Ship’s machinery and spare parts
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For your ships:

Common standards: Delivery from stock. 
Competitive prices.

Ship’s machinery and spare parts
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For your engines:

Thermowells / pockets

To protect machinery from broken 
sensors and thermometers.

If there is no pocket:

What can happen to the turbocharger if 
an exhaust thermometer breaks?

How can you replace a thermometer 
without draining the system?

Several standards in suitable materials 
on stock.

Can be manufactured according to 
drawing and specification within few 
hours.

Standard dimensions from stock. 
Competitive prices.

Ship’s machinery and spare parts
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For your ships:

Common standards: Delivery from 
stock. Competitive prices.

Ship’s machinery and spare parts
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For the special applications:
TEMPRESS 

For hydraulic and 
pneumatic cylinders:
INDUPEC proximity switch

For rotating or linear movements:
OPF transmitter

ON/OFF signal when 
piston is in right position.

4-20 mA, wide range, adjustable. Smallest of them all.

Many different applications –also Ex.

Delivery from stock. Very competitive prices.

Ship’s machinery and spare parts
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For your ships and systems:

BioGen Active

A series of products which does the job!

We provide the tools and the knowledge.
We can do the job or teach you how.

Lots of references from oil rigs, vessels and 
hydropower plants.

Clean In Place. Save time and costs Before

After

AfterBefore

No pollution!

Ship’s machinery and spare parts
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For easy maintenance, reduced costs and 
increased efficiency:

Correct lubricants and chemical tools
A wide range of  high quality products from Chesterton provide the correct 

product for extreme pressures, extreme temperatures or high velocities.  
You will notice the difference in cleaning jobs, sealing jobs, removing nuts and 

bolts, reducing friction etc. 

The right product reduces the costs.

Sealing
Protection
Insulation

Cleaning
Improve 
electrical 

performance

Lubricating
Reduce friction

Loosen nuts

Delivery from stock. Very competitive prices.

Tell us about your problem. We have the 
solution.

Ship’s machinery and spare parts
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For easy maintenance, reduced costs and 
increased efficiency:

Correct lubricants and chemical tools

A wide range of  high quality products from MOLYKOTE / Dow Corning 
provide the correct product for high pressures, high temperatures or high 
velocities.  You will notice the difference in sealing jobs, removing nuts and 
bolts, reducing friction etc. The right product reduces the costs.

Delivery from stock. Very competitive prices.

Tell us about your problem. We have the solution.

Ship’s machinery and spare parts


