
Ventiler och instrument för VA-applikationer
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h AL 13-50N

  Kilslidsventil
• Nitril
• EPDM dricksvatten- 
  godkänd enligt WRAS 
• Epoxy-beläggning 
  dricksvatten-godkänd enl.   
  tyska KTW-direktivet

h AL 17-22

  Kulventil 
• Direktmontage för don 
• Rostfritt stål 
• Fjäderbelastad packbox 
• Kompakt elektriskt don

h Magnetventil

  Lucifer magnetventiler
• Driftsäkra ventiler för     
  styrning av manöverdon  
  och cylindrar
• Stort sortiment direkt  
  från lager
• Namur alt. gänganslutning
• Brett utbud av tillbehör som 
  luftfördelningslister, filter,  
  regulatorer, ljuddämpare, etc

AL 42-G / AL 43-G

  Vridspjällventil
• Dricksvatten-godkänd enligt WRAS  
  (För DVGW se AL 42-A)
• Inspänning mellan flänsar alt. lug-anslutning
• Polerad klaff i rostfritt stål CF8M 
• Trippla bronslagringar
• Foder i EPDM alt. Nitril. 
• Växel anpassad för montage med lägesindikering

h 5100W

  Flödesmätare 
• MAG 5100W för avlopps- 
  vatten, renvatten, sjövatten
• MAG 3100P PTFE-linad 
  för aggressivt processvatten
• MAG 1100 för kemikalie-
  dosering, mätrör från 2 mm  
  i PFA eller keramik 
• Levereras med förstärkare  
  MAG 5000 alt. MAG 6000

h VISADES

  UV-ljus vattenrening 
• En fotokemisk reaktion   
 dödar de sjukdomsalst-  
 rande cellerna i bakterier,   
 virus, mögel, etc.
• Certifierade enligt Europas   
 högsta certifieringskrav 
• Speciella UV-C radiatorer  
 ger maximal energieffektitet 

h AL 48-XDV

  Skjutspjällventil
• Stigande spindel alt.  
  icke-stigande spindel 
• Robust spindelkonstruktion    
  för ökad driftsäkerhet
• Lågt moment, lätt att  
  manövrera 
• Lätt att automatisera  
  även efter installation 

Vi har ett omfattande sortiment av ventiler och 
instrument för både VA-applikationer, rötgas och 
biogas.  Hos oss får du tillgång till en leverantör 
med ett flertal lokalkontor runt om i Sverige som 
värnar om närhet, lokalkännedom och personlig 
kundservice. Vi har ett mycket omfattande lager 
och kan erbjuda korta leveranstider. Genom vår 
långa erfarenhet av industriella processer svarar 
vi upp mot höga krav vad gäller produktkvalitet, 
teknisk rådgivning och branschens krav. Vid behov 
kan vi även ta fram kundanpassade lösningar, något 
som vi har lång erfarenhet av att utveckla  
i samarbete med våra kunder.

NU FÖRSTÄRKER VI VÅRT BREDA VA-PROGRAM  

MED NYA SLANGVENTILER, VRIDSPJÄLL, ELEKTRISKA 

FLERVARVSDON OCH UV-LJUS VATTENRENING
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h AL 47

  Slangventiler
• Komplett program pneuma-  
  tiska och mekaniska ventiler 
• Modulsystem hus anslutningar
• Stort urval manschetter 
• Fullt genomlopp 
• 100 % tät
• Ingen tilltäppning 
• Minimal friktion 
• Lågt underhållsbehov 

  Kulventiler 
• SIL-klassad 
• Direktmontage för don 
• Fjäderbelastad packbox 
• Säte i TFM1600, andra  
  generationens PTFE 
• Låga temperaturer -40°C
• Svetsändar anpassade  
  för ISO- och mm-rör
• Tillval reglering V-kula 
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h AL 35-88 h
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Vi är medlem i Varim.

  Elektriskt manöverdon
• Kvarts- eller flervarvsdon 
• Modulärt uppbyggt  
• Tillval för reglering, läges- 
  återföring och busstyrning.

h AL 87-42

  Filter 
• Som standard med uttag
  för differenstrycksmätning

h AL 56

  Backventil AL 56
• Nitril 
• För avloppsvatten 
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h AL 78-CK
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Ventiler och instrument till svensk industri

Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av ventiler och instrument. Hos oss får du kvalificerad 

teknisk support, ett starkt produktprogram, hög leveranssäkerhet och konkurrenskraftiga priser.   

Vi representerar ett femtiotal väletablerade tillverkare från främst Europa, Asien och USA. Som 

ett fristående familjeföretag fokuserar vi på långsiktiga relationer, närhet till våra kunder och 

ständiga förbättringar inom alla områden av vår verksamhet. Vi är kvalitetscertifierade enligt  

ISO 9001 och innehar AAA högsta kreditrating.

STÄNDIG FÖRBÄTTRING   u

LÅNGSIKTIGHET  u

NÄRHET  u

www.axel-larsson.se

STOCKHOLM GÖTEBORG MOTALA KARLSTAD FALUN SKELLEFTEÅ

Telefon 010-455 97 00 • sales@axel-larsson.se • www.axel-larsson.se


