
Procesudstyr til varmepumpe- 
installationer i industrien
Vi har gennem de seneste 8 år leveret en bred vifte af  
komponenter til rørsystemet omkring varmepumper.
Vi har et godt samarbejde med flere varmepumpeleverandører i Danmark.
Udover produkter til applikationen tilbyder vi også individuel
sparring før-, under- og efter installationen af den nye varmepumpe.
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Komponenter til kold side

Butterflyventil, 
type KG2 /KG4
Den slidstærke procesventil. 
Materialer: Stål og støbejern.
DN50 - DN500 
PN10
GEFA - PART OF INDUTRADE

Dobbeltexcentrisk butterflyventil,  
type HG1/HG7
Butterflyventil til højere temperaturer. 
Materialer: Stål og syrefast
DN50 - DN600
PN25/40
GEFA - PART OF INDUTRADE

Kontraventil for montage 
mellem flanger, type C66
Swing sheck kontraventil 
til mange processer. 
Materialer: Syrefast
DN32 - DN500
PN10/16    
GEFA - PART OF INDUTRADE

Kuglesegmentreguleringsventil,   
type SETBALL
Reguleringsventil til store flow-
mængder.
Materialer: Syrefast
DN25 - DN500 
PN10 - PN40
Class 150 - 300
FLOWSERVE NAF

Elektrisk aktuator for on/off   
type Rom, kvartdrejende
Den enkle aktuator for 
stepstyring.
Materialer: Aluminium
Moment: Op til 650 Nm
Vandtæt IP68
ROTORK 

Krohne Optibar 1010 C
Kompakt tryktransmitter med tilba-
ge-trukket membran og med 2-wire 
loop powered 4-20 mA udgangs-
signal. Flere muligheder for elektrisk 
tilslutning, så som M12 stik, NAMUR 
stik og fast monteret ledning
KROHNE

Krohne Optibar 3050 C
Robust, kompakt tryktransmitter 
med metallisk membran og med 
2-wire loop powered 4-20 mA
udgangssignal og komplet integreret
i HART 7.5. Huset er komplet i 316L
og kan fås med og uden display
KROHNE

Krohne Optiflux 2100 C
Kompakt magnetisk induktiv flowmåler til vand 
og glykol til montage mellem flanger i størrel-
sen fra DN25 til DN3000 og med Polypropylen 
eller Hard rubber liner og HC22 elektroder. 
Kan fås i både adskilt og kompakt version, 
med både IFC050 og IFC100 forstærkeren. 
Med flere udgangssignaller, såsom pulser til 
energiberegneren og 4-20 mA.
KROHNE

Krohne Inor Kompakt 
TRA-S11 og TRA-S12 
Temperaturtransmitter med følerlomme i 316 
L og med forskellige optioner såsom 2, 3 eller 
4 wire, forskellige målenøjagtighedsklasser 
og flere forskellige transmittere med og uden 
display. 
KROHNE INOR

Teguflex (R) p HP  
gummikompensator
Højtemperaturgummibælg er  
robust og velegnet til køle- og  
fjernvarmevand. Fra -35 til 130°C.  
DN32 - DN300. Mulighed for 
vakuumsupportring og udvidel-
se supportgevindstænger

TRELLEBORG

Manometer ventil
Forniklet kugleventil, som bruges 
som afspærringsventil for et 
manometer eller tryktransmitter.
Fås fra ¼” til 2”
Kan også leveres i syrefast stål
AIRAGA

Manometer
Manometer fra Ashcroft udført i 
rustfrit stål.
Diameter: Ø100mm / Ø160mm.
Standard tilslutning: G1/4”
ASHCROFT

Termometer
Termometer fra Ashcroft  
udført i rustfrit stål.
Diameter: Ø100mm / Ø160mm.
Standard tilslutning: G1/2”
ASHCROFT

Komponenter til begge sider

Sprængplader
Sprængplader kan anvendes 
alene eller i forbindelse med en 
sikkerhedsventil. Sprængplader 
forefindes med og uden brudin-
dikator.
FIKE

Komponenter til varm side

Pneumatisk aktuator for on/
off og regulering, type GT, 
for 90° og 180° rotation
Den klassiske aktuator 
til alle opgaver. 
Materialer: Aluminium eller syrefast 
Moment: Op til 5800 Nm  
ROTORK 

Helsvejst kugleventil, 
type 100/230
Fjernvarmeventil. 
Materialer: Stål og syrefast
DN15 - DN800 
PN25-40
VEXVE

Kontraventil med lavt  
tryktab, type BB
Dobbeltklap kontraventil 
for energirigtige løsninger.    
Materialer: Jern, stål og syrefast
DN50 - DN1000
PN6 - PN160    
GESTRA

Sikkerhedsventil til  
trykaflastning, type 1216
Sikkerhedsventil til processer,
hvor der er termisk ekspansion.
Materialer: Stål og syrefast
DN15 – DN25
TOSACA

Elektrisk aktuator for on/off  
og regulering, type Rompak,  
kvartdrejende
Den enkle aktuator med  
motorstyring. 
Materialer: Aluminium
Momenter: Op til 800 Nm
Vandtæt IP68
ROTORK

Aquametro Calec STII
Energiberegner med glykol kom-
penseringsmodul til varme-, køle-, 
aircondition- og solvarmeapplika-
tioner. Med pulsinput fra flowmåler-
en og tilslutning af PT100/PT500 
termofølere. Modulær opbygning 
og flere forskellige kommunikations-
muligheder, såsom M-bus og LON. 
AQUAMETRO

Krohne IFC050
Standard forstærker til både Optiflux 
1000 og Optiflux 2000 flowsensor-
en. Fås med og uden display og 
forskellige udgangssignaler, såsom 
pulser til energiberegneren, 4-20 
mA og Modbus RS485.
KROHNE

Krohne Optiflux 1000
Kompakt, magnetisk induktiv flowmåler til vand 
og glykol i sandwichkonstruktion i størrelsen 
fra DN10 til DN150 og med PFA-liner og HC22 
elektroder. Kan fås i både adskilt og kom-
pakt version, med både IFC050 og IFC100 
forstærkeren.
KROHNE

Varmepumpe
Fordampning Kondensering

Kølekreds Varmekreds

SI Analytics GmbH  
ProcessLine pH-elektroder 
Ammoniak lækageovervågning
Måleområde: 0-14 pH 
Temp.område: 0-130 °C 
Referenceelektrolyt:  
Duralid polymerelektrolyt 
Velegnet til medier med stor 
ionstyrke, kedelfødevand, Brine, 
spildevand. 
WTW

Krohne Inor TRA-C20 og TRA-C30 
Kompakte PT100 temperaturtransmittere i 316 
L materiale og med et måleområde fra -50°C til 
+200°C.  Elektriske til tilslutning med M12 stik
og NAMUR stik og med 2-wire loop powered
4-20 mA udgangssignal.
KROHNE INOR
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FAGERBERG A/S
Kornmarksvej 10
DK-2605 Brøndby, Danmark

+45 43 29 02 00

fagerberg@fagerberg.dk

www.fagerberg.dk

Kontakt os på
tlf. +45 43 29 02 00
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