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Som leverandør af hygiejnisk procesudstyr konfronteres vi ofte 
med betegnelserne FDA, USDA, 3A og EHEDG fra såvel kunder 
som leverandører. 
Hermed opridses kort hvad 3A og EHEDG er og navnlig ikke er!

Det amerikanske 3A stempel er en ordning, der alene auto-
riserer ansøgeren til at påføre 3A symbolet på udstyr, som 
efter en evaluering af tegningsmateriale kan siges at opfyl-
de kravene til produktion af Grade A Pasteurized Milk i den 
pågældende produktkategori, angivet ved kategorinummer 
under 3A-symbolet. Ansøgeren forpligter sig til at meddele 
ændringer samt forny registreringen hvert år. 3A er altså ikke 
en godkendelsesordning og omfatter ikke test af udstyret. Det 
er således direkte ulovligt at betegne sit produkt 3A-godkendt, 
ligesom det er imod reglerne at anvende 3A-symbolet uden 
medfølgende kategoribetegnelse. Det er nemlig ansøgeren og 
ikke produktet, der modtager autorisation. Bed evt. om kopi af 
autorisationscertifikatet. 

EHEDG står for European Hygienic Equipment Design Group. 
Det vigtigste at vide herom er, at EHEDG har udviklet og pub-
liceret standard testmetoder for vurdering af procesudstyrs 
rengørlighed. Disse testmetoder er den eneste fælles testrefe-

rence i verden, som producenter og fødevareindustri har til be-
dømmelse og sammenligning af procesudstyr. De væsentligste 
standardtests er CIP-test (Clean-In-Place) og SIP-test (Steam-
In-Place). Ved hjælp af disse tests, der udføres for industrien 
på et antal autoriserede laboratorier i Europa, kan det bestem-
mes, hvorvidt et produkt er henholdsvis rengørligt (CIP) og/
eller damp-steriliserbart (SIP). Særligt CIP-testen har vundet 
udbredelse og regnes for et ”must” i fødevareindustrien. Består 
produktet CIP-testen, kan producenten ansøge om tilladelse til 
at anvende EHEDG-stemplet på det pågældende produkt, med 
angivelse af oprindelig godkendelsesmåned og –år. Ordningen 
er relativt ny og giver fortsat anledning til misforståelser. Bed 
evt. om kopi af certifikat samt testrapport.

Fra ventil til totalinstrumentering
Fagerberg er kendt som leverandør af en bred vifte af de bed-
ste komponenter inden for ventiler, sikkerhed, instrumenter, 
analyse og service.
Alt sammen produkter til teknisk avanceret kontrol, måling og 
styring af flow inden for procesindustrien.
I virkeligheden er vores produktområde kun det næstvigtigste. 
Det vigtigste er, hvilke produkter vi rådgiver om og sælger - 
samt deres kvalitet.

Bredt produktprogram, - 
mange valgmuligheder
Fagerberg kan altid tilbyde flere 
løsninger på en opgave afhæn-
gigt af kravene til funktion, 
nøjagtighed, elektriske udgan-
ge, overfladeruhed, resistens, 

marteriale, dokumentation, internationale standarder, myn-
dighedskrav mm. Det sikrer den bedste økonomi i løsningen. 
Fagerberg er naturligvis certificeret efter  ISO 9001:2015
Vi ved, at der kun er én vej frem, hvis man ønsker succes for 
både sig selv og sine kunder.

Og det er at levere en kvalitet, der opfylder kravene - hver 
gang. Derfor vælger vi kun leverandører med kvalitetsproduk-
tier.

Ekspertise bag løsningerne
Fagerberg er en handels- og ingeniørvirksomhed, der tilbyder 
kunderne en unik ekspertise, fagligt knowhow og års erfaring 
i at udvikle, implementere og vedligeholde vores produkter. 
Dette gælder såvel enkeltstående løsninger som totalløsninger. 
Gennem årene har vi udviklet et solidt kendskab til de industri-
er og processer, vores produkter indgår i.

Sanitære, hygiejniske  
eller aseptiske komponenter

Hygiejnisk design, godkendelser
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Kugleventiler er den mest brugte afspærringsventil i procesindustrien. Kugleventilen er konstrueret, så den er meget slidstærk  
og pålidelig. Kugleventiler findes i mange typer og udførelser, men den mest brugte er den 3-delte,  som er designet for over 50 år siden.

Kugleventiler

Ventiler
Siden slutningen af 1950’erne har Fagerberg repræsenteret  
verdens ledende producenter af industriventiler. Vores program  
af reguleringsventiler samt manuelle og automatiserede ventiler  
løser enhver opgave.

EU1935 – Fødevaregodkendt kugleventil
Klassikeren type A44/A459 fås nu certificeret 
iht. EU1935 med fuld sporbarhed på alle 
medieberørte dele.
DN15 - DN150
PN69 - 102  
FLOWSERVE WORCESTER

Sanitær 3- vejs kugleventil
3-vejs sanitær kugleventil til bryggeri-,
fødevare- og farmaceutisk produktion.
Materiale: Syrefaste legeringer
DN15- DN100
PN25
KIESELMANN 

ASMA BPE sanitær tube bore  
kugleventil type WK70
316L syrefast rustfri smedet hus med lavt 
ferrit-indhold.
Standard poleret ned til Ra<0,6 my  
(indvendigt).
DN15 - DN100
PN102
FLOWSERVE  WORCESTER

Kugleventil produceret af 
bar stock materiale 
Materialer, bl.a.: Hastelloy C, 904L, SMO 
254, Super duplex (SAF2205, SAF2207) 
DN15 - DN150 
PN102

FLOWSERVE  WORCESTER

Sanitær 2 - vejs kugleventil
2-vejs sanitær kugleventil til bryggeri-,
fødevare- og farmaceutisk produktion.
Materiale: Syrefaste legeringer
DN15- DN100
PN25
KIESELMANN 

Sanitær 2 - vejs kugleventil  
type DG1 serie 8 Orbital
3-delt sanitær kugleventil til bryggeri-,
fødevare- og farmaceutisk produktion.
Leveres iht. ASME BPE, DIN og ISO
Kan poleres ned til Ra<0,8µ
Kan leveres med flush porte og med sæder,
der fylder hulrummet ud bag kuglen
Materiale: Syrefaste legeringer
DN15- DN100
PN100
GEFA
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Sæde- og membranventiler er de ultimative sterile og aseptiske ventiler ventiler, som er selvdrænende og dødsrumfri, 
de findes i mange variationer som kan klare enhver opgave. De er yderst velegnede til procesanlæg med store 
krav til rengøringsvenlighed og de kan nemt CIP/SIP rengøres.

Gembra sædeventil  
type K5844
Hygiejnisk sædeventil til 
fødevare- og farmaproduktion. 
Materialer: Rustfrit og 
syrefast stål
DN40 - DN80
KIESELMANN

Kompakt sædeventil  
type KI-DS
Universel sædeventil til 
fødevare- og farmaproduktion. 
Materialer: Rustfrit og 
syrefast stål
DN25 - DN100
KIESELMANN

Dobbelt sædeventil  
type K5674
Mix pro ventil til fødevare- 
og farmaproduktion. 
Materialer: Rustfrit og 
syrefast stål
DN25 - DN150
KIESELMANN 

Membranventil til  
sanitære systemer 
Denne membranventil laves 
helt i syrefast.  
Materialer: Ud af barstok 
DN4 - DN150

LIQUITEC

Sæde- / membranventiler

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

PTFE-linet butterflyventil 
type KG6/KG8
Procesventil med elastisk 
PTFE-sæde. 
Materialer: Stål og syrefast
DN50 - DN500
PN16
GEFA - PART OF INDUTRADE

 Butterflyventiler

Butterflyventiler er pålidelige afspærringsventiler og kan også bruges til lettere reguleringsopgaver med pneumatisk  
eller elektriske aktuatorer. Flere af ventilerne kan leveres med poleret spjældplade og kan fås med forskellige procestilslutninger,  
der er også er velegnede til brug hvor man CIP/SIP rengør sit procesanlæg. Fælles for ventilerne er at de  er kompakte og  
derved fylder og vejer mindre end andre ventiltyper.

Lækagebutterflyventil 
type K4866
Butterflyventil, der sikrer  
adskillelsen af produkter. 
Materialer: Rustfrit og 
syrefast stål
DN15 - DN150
KIESELMANN

Sanitær butterflyventil 
type K4301
Afspærringsventil til 
fødevare- og farma-
produktion.
Materialer: Rustfrit  
og syrefast stål
DN15 - DN150
KIESELMANN 
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Bio-plus Sterile  
Excentrisk kontraventil  
Materiale: AISI 316L
Tætning: EPDM, FEP (silikone), FKM
Ruhed: Ra<0,6 μm
Dim: DN4 – 150
Tilsl: Svejseender  
iht. DIN, ISO, AME BPE  
LIQUITEC

Bio-plus Sterile kompakt 
Non-return kontraventil  
Materiale: AISI 316L
Tætning: EPDM, FEP (silikone), FKM
Ruhed: Ra<0,6 μm
Dim: DN4 – 150
Tilsl: Wafer iht. DIN 11866 og DIN 
32676, rør standard ISO, AME BPE  
LIQUITEC

Konstrueret og bygget for at garantere højeste pålidelighed i dagligdagen. Modulært design og optimerede tætninger  
med minimal dødsrumvolumen, alsidigt kontrolventilprogram til den aseptiske og sterile procesteknik inden for  
medicinalindustrien / bioteknologi og fødevareteknologi. Det brede produktsortiment giver brugeren et fleksibelt løsningsdesign.

Sanitær kontraventil  
type SRK22A
Til sanitære applikationer.  
Materialer: Syrefast og rustfrit stål
DN15 - DN50
PN10 
GESTRA

 Kontraventiler

Sanitær kontraventil  
Til sanitære applikationer.  
Materialer: Syrefast stål
DN15 - DN150  
LIQUITEC

Svømmervandudlader  
UNA 16A og UNA 26A
Disse enheder, der er udstyret med 
en pålidelig ventil med rullende  
kugle, vil sikre en stabil drift. 
Disse svømmervandudladere er 
førsteklasses til applikationer, hvor 
store og varierende mængder  
kondensat skal udledes.
GESTRA

Ved alle dampsystemer er der behov for at fjerne kondensat fra systemet. 
Det er vigtigt at vælge en vandudlader, der er specielt egnet til det enkelte sterile dampsystem.

Sanitær membran-/ kapselvandudlader  
SMK22
Sanitær vandudlader til ren damp 
– SIP/CIP-processer.
Materialer: Syrefast rustfrit stål
DN10 - DN25
PN10
GESTRA 

Sanitær membran-/ kapselvandudlader  
SMK 22-5
Materiale: 1.4404
Steril membran
Indvendige dele: Ra ned til 0,6 μm
Tilslutninger: Clamps eller orbitale svejseender
Ventilsamling: Clamps
GESTRA

Sanitær membran-/ kapselvandudlader  
SMK 22-8
Materiale: 1.4404
Steril membran
Indvendige dele: 0,8 μm
Tilslutninger: For montering mellem clamps 
(50,5 mm)*
* Tilbehør til montering mellem orbitale svej-
seender kan fås som option
GESTRA

 Vandudladere

Membranvandudlader 
MK 45 og MK 45A
Disse to ventiler, der er fremstillet 
af rustfrit stål eller stål afhængigt af 
brugsstedet, er konstrueret rundt 
om en membran, der garanterer 
hurtig reaktion og derfor rigtig dræn 
til følsomme applikationer.
GESTRA
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 Prøveudtagning

I fødevare- og farmaceutiske produktioner stilles der højere og højere krav til at kunne udtage prøve af produktet  
uden at forurene selve prøven. Det stiller store krav til en rengøringsvenlig prøveudtagningsventil, derfor kan alle  
vores prøveudtagningsventiler rengøres med CIP/SIP på 1 minut.

Dobbeltsædet sterilisérbar  
prøveudtagningsventil  
type Sesam
Den unikke dobbeltsædeventil der 
eliminerer “dead-space” under 
prøveudtagning, da selve damp- 
tilførslen er afspærret når prøven 
udtages.
KEOFITT

CIP-bar prøveudtagningsventil  
type Simplex
Den simple, selvdrænende og CIP-bare 
løsning til hygiejnisk prøveudtagning.
EHEDG-certificeret.
Automatisk eller manuel betjening.
KEOFITT

Sterilisérbar prøveudtagningsventil 
type W15/W25
Den klassiske prøveudtagningsventil
beregnet til prøveudtagning 
af højere viskositet.
EHEDG-certificeret.
Automatisk eller manuel betjening.
KEOFITT 

Sterilisérbar prøveudtagningsventil 
type M4/ W9
Den klassiske prøveudtagningsventil
beregnet til prøveudtagning af lav viskositet.
EHEDG-certificeret.
Automatisk eller manuel betjening.
KEOFITT 

Microport og Multi Microport 49
Micro Port™ er designet til at tage prøver 
ved hjælp af en kanyle eller en sprøjte, med 
minimal risiko for forurening. Konstrueret til 
prøvetagning af lavviskose produkter med 
mikroskopiske partikler i væsken. 
KEOFITT

Aseptiske  
prøveudtagningsposer
Ukompliceret, sikker og 
hygiejnisk prøveudtagning. 
Alle dele hvor der er risiko 
for luftbåren kontaminering 
steriliseres sammen med 
ventilen umiddelbart før 
prøveudtagning. Nem at fragte 
til laboratoriet uden risiko for 
kontaminering af prøven og 
nem efterfølgende at håndtere 
og opbevare.
KEOFITT 

Sterile  
prøveudtagningsposer
Ukompliceret, sikker og 
hygiejnisk prøveudtagning, 
hvor der ikke er brug for 
forudgående montering eller 
rengøring af komponenter. 
Nem at fragte til laboratoriet 
uden risiko for kontaminering 
af prøven, og nem efterfølgen-
de at håndtere og opbevare.
KEOFITT 

Three60 - sterilt system 
med engangsposer 
type 360
Komplet unit til direkte monter-
ing på tank eller beholder,
der steriliseres sammen med 
resten af systemet. Efterføl-
gende er der intet behov for 
afmontering eller rengøring. 
Efter anvendelse bortskaffes 
hele unitten. 
KEOFITT 
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 Reguleringsventiler

Reguleringsventiler er der behov for i alle processer. Med det store fokus på omkostningsbesparelser og miljø bliver der behov 
for reguleringsventiler der er mere og mere nøjagtige og pålidelige under drift. Derfor er det vigtigt at få beregnet og dimensioneret  
den rigtige reguleringsventil til opgaven.  Derfor laver vi altid en beregning på opgaven, så man få valgt den rigtige  
ventil. Fælles for reguleringsventilerne er, at de er rengøringsvenlige med CIP/SIP og selvdrænende.

Konstrueret til strenge aseptiske og sterile designfunktioner ved hjælp af FEM (Finite Element Method) beregnede O-ring  
tætning, som garantere dødsrumfri og sterilt design, giver brugeren mulighed for at overholde de højeste krav  
iht. GMP og 3A. Fleksibelt bygget, i et modulært system, både som en delvis visning og som et fuldt view glas.  
Modulær kombination med liquitec bio-plus® filter, blender og slangesystemer.

Sanitær sædereguleringsventil 
Reguleringsventil til fødevare-  
og farmaproduktion. 
Materialer: Syrefaste  
stållegeringer  
DN10 - DN125

KIESELMANN

Sanitær sædereguleringsventil  
type 19000 cleanflow
Reguleringsventil til fødevare-  
og farmaproduktion.
Materialer: Syrefaste 
stållegeringer 
DN10 - DN100
FLOWSERVE KÄMMER

Positioner 
elektrisk/pneumatisk  
type Logix 500MD+ serien
Enkelt- og dobbeltvirkende. 
Materialer: Aluminium  
Kommunikation: 4-20 mA, 
HART 
Certificering: ATEX intrinc

FLOWSERVE 

 Skueglas

Bio-plus Sterile skueglas
Materiale: AISI 316L 
Tætning: EPDM, FEP (silikone), FKM 
Ruhed: Ra<0,6 μm 
Dim: DN4 – 150 
Tilsl: Svejseender og Clamp iht. DIN, ISO, 
AME BPE 

LIQUITEC

Bio-T Tank skueglas
Materiale: AISI 316L 
Tætning: EPDM, FEP (silikone), FKM 
Ruhed: Ra<0,6 μm 
Dim: lineær 390mm 
Tilsl: Flange iht. DIN 11864 / DIN32676 
LIQUITEC

Bio-T Mandehul dæksel
Materiale: AISI 316L 
Tætning: EPDM, FEP (silikone), FKM 
Ruhed: Ra<0,6 μm 
Dim: DN150 - 700 
LIQUITEC
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 Slanger

Magnetiske miksere

Vores magnetiske mixere repræsenterer kulminationen af 25 års erfaring og er under stadig løbende udvikling. Derfor er det under 
stadig produktprogram topmoderne og lever op til de gældende standarder  EHEDG, cGMP, 3A, FDA, USP Class VI og REACH / RoHS.
Alle magnetiske mikser løsninger bliver beregnet og bestemt af Fluid Dynamics (CFD) som sikrer:  
korte blandetider, lav restblandbart volumen, høj effektivitet med optimal lethed af rengøring.

Modulært processlangesystem i Silikone eller PFA-materialer med genanvendelige slangekoblinger. Processlangerne er specielt  
fremstillet til vores slangekoblinger, der sikrer minimal dødsrum volumen og er derfor egnet til den aseptisk og sterile proces.  
De kan kombineres med en lang række procesforbindelser og standarder, som gør dem til fleksibel til dit procesdesign.

Sanitær slangetilslutning  
Bioplus-C
Slangekobling til farmaslanger.   
Materialer: Syrefast stål
DN15 - DN50 
LIQUITEC

Bio-m®  BMA Magnetisk 
mikser, bundmonteret
Materiale: AISI 316L
Tætning: Hermetisk
Ruhed: Ra<0,6 μm
Volume: 2 – 60.000 liter 
LIQUITEC

BIO-m® BMAF  
Magnetisk mikser for  
Fermenter, bundmonteret
Materiale: AISI 316L
Tætning: Hermetisk
Ruhed: Ra<0,6 μm
Volume: 5 – 10.000 liter 
LIQUITEC

Bio-m® TMAe  
Topmonteret magnetisk  
mikser med udvendige lejer
Materiale: AISI 316L
Tætning: Hermetisk
Ruhed: Ra<0,6 μm
Volume: 5 – 10.000 liter 
LIQUITEC

Bio-m® TMAe  
Topmonteret magnetisk  
mikser med indvendige lejer
Materiale: AISI 316L
Tætning: Hermetisk
Ruhed: Ra<0,6 μm
Volume: 5 – 10.000 liter
LIQUITEC

PFA og silikoneslange
Medieberørte dele: 
PFA eller silikone med  
platinforstærkning 

LIQUITEC

Bio-plus sterile slangefitting
Materiale: AISI 316L 
Ruhed: Ra<0,6 μm 
Dim: DN4 – 65 
Tilsl: Svejseender, Clamp,  
Union iht. DIN, ISO, AME BPE 

LIQUITEC

Bio-plus sterile slangefittings
Materiale: AISI 316L 
Ruhed: Ra<0,6 μm 
Dim: DN4 – 65 
Tilsl: Svejseender, Clamp,  
Union iht. DIN, ISO, AME BPE 

LIQUITEC

Slangetilslutning Silikoneslange 
Bioplus MA

Silikoneslange 
Bioplus TS

Silikoneslange 
Bioplus TP 
Ultra Flex

PFA slange 
Bioplus PS 
Ultra Flex
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Tanke- og rørsamlinger

Liquitec modulært procesdesign af tank og rørsamlinger er konstrueret i henhold til de strenge aseptiske og sterile design ved hjælp  
af FEM (Finite Element Method) beregnede O-ring tætning, som garantere dødsrumfri og sterilt design, der giver brugeren mulighed 
for at overholde de højeste krav iht. GMP, 3A og ASME BPE. De kan kombineres med en lang række procesforbindelser og standarder 
som gør dem til fleksibel til dit procesdesign.

Sanitær rørsamlinger  
Bioplus-C
Sterile clamps til farmaanlæg.
Materialer: Syrefast stål
DN04 - DN100 
LIQUITEC

Centrisk og excentri-
ske konus DIN11865
Materiale: AISI 316L
Ruhed: Ra<0,6 μm
Dim: DN8 – 100
Tilsl: Svejseender iht. DIN, ISO, 
AME BPE
LIQUITEC

Clamp samling iht. DIN32676
Materiale: AISI 316L
Tætning: EPDM, Silikone, FKM, 
PTFE, PTFE/Silikone, PTFE/
EPDM, PTFE/FKM, Gylon – Blue
Ruhed: Ra<0,6 μm
Dim: DN4 – 300
Tilsl: Svejseender  
iht. DIN, ISO, AME BPE
LIQUITEC

Bio-plus Sterile filter og blende
Materiale: AISI 316L
Tætning: EPDM, silikone, FFKM
Ruhed: Ra<0,6 μm
Dim: DN4 – 50
Tilsl: passer i følgende:
Bio-Plus sterile union, DIN11864 Aseptik Union,  
DIN32676 Clamp, ISO1092 flanger
Filter: Mesh 200 μm, Option 30 μm til 400 μm
Blende: standard uden hul,  
Option mulighed for speciel excentrisk boring af hul
LIQUITEC

Bio-T Ingold system
Materiale: AISI 316L
Tætning: EPDM, FEP (silikone), FKM
Ruhed: Ra<0,6 μm
Dim: 19mm, 25mm og 40mm
LIQUITEC

Bio-T Tank tilslutning 
med koniske åbning
Materiale: AISI 316L
Ruhed: Ra<0,6 μm
Dim: DN4 – 200
Tilsl: Svejseender iht. DIN, 
ISO, AME BPE
LIQUITEC
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 Aktuatorer

Den stigende grad af automatisering på procesanlæggene medfører et langt større behov for intelligente  
og pålidelige aktuatorer. 

Limit switch box 
type SK/SQ 
Materialer: Plast, aluminium 
og syrefast
Kommunikation: Kontakt, 
induktiv og ASI bus 
Certificering: ATEX Flameproof 
& FM, CSA explosion proof 
ROTORK SOLDO

Styring
Fagerberg har igennem en længere årrække været en vigtig partner,  
der har været med til at holde gang i hjulene i den danske procesindustri.  
Vores knowhow omkring ventiler gør, at vi kan være med til at dimensionere  
den helt rigtige styringsløsning for nye ventiler der skal montres i jeres anlæg.  
Eller hvis procesanlægget skal modificeres med nyeste styringsteknologier,  
er vi klar til at rådgive med vores erfaringer.

Pneumatisk aktuator for 
on/off og regulering   
type RDA/RDB, 
kvartdrejende 
Heavy duty rack og pinion 
aktuator. 
Materialer: Aluminium
Moment: Op til 6818 Nm  
FLOWSERVE WORCESTER 

Pneumatisk aktuator for 
on/off og regulering   
type GTS, kvartdrejende 
Heavy duty rack og pinion 
aktuator. 
Materialer: syrefast
Moment: Op til max 1150Nm  
ROTORK SOLDO

Rustfri stål 90gr. drejende 
pneumatisk aktuator 

Pneumatisk aktuator for on/off 
og reguleringsapplikationer.
Kan nemt monteres på kugle- 
og butterflyventiler.
Materiale: rustfri stål 1.4301 
elektropoleret
Moment: Op til 180Nm
Tryk: op til 8 barg  
KIESELMANN

Tilbagemelding for 90gr.  
drejende pneumatisk aktuator

Induktiv tilbagemeldingsboks til direkte monter-
ing på rustfri aktuator
Hall effekt sensor med præcis tilbagemelding.
Med stor LED-indikator for status.
Kan leveres til ASI-bus og ASI-bus 100 bus 
systemer.
Dæksel fås både i syrefast stål eller plast med 
bajonet tilslutning som sikre høj tæthedsklasse 
IP67.
Fås også som i version til ATEX områder.
KIESELMANN

Elektrisk aktuator for  
on/off og regulering   
type IQT3, kvartdrejende 
Den klassiske aktuator med 
motorstyring til alle opgaver.
Materialer: Aluminium 
Moment: Op til 3000 Nm
Certificering: ATEX, FM, CSA 
explosion proof og flere
ROTORK 
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Sikkerhedsudstyr beskytter medarbejderne der arbejder på procesanlægget samt de omkringliggende omgivelser. 

Sikkerhed
Fagerberg tilbyder det meste inden for sikkerhed, og leverer 
produkter af høj kvalitet fra en række anerkendte producenter.
Sikkerhed benyttes bl.a. i procesindustrien, food og pharma.

Sikkerhedsventil  
type 35
Sikkerhedsventil til processer  
med hygiejnekrav.
Materialer: Stål og syrefast m.m.
DN15 - DN100
NIEZGODKA 

 Sikkerhedsventiler

Sanitær sikkerhedsventil
Sanitær sikkerhedsventil til bryggeri-, 
fødevare- og farmaceutisk produktion.
Med pneumatisk åbning for bedre rengøring 
via CIP/SIP med mulighed for  
tilbagemelding
Leveres iht. ASME BPE og DIN11851
Materiale: Syrefast stål 1.4404
DN25- DN100
Sæt tryk 0,2 til 12 barg
KIESELMANN

Sanitær sikkerhedsventil
Sanitær sikkerhedsventil til bryggeri-, 
fødevare- og farmaceutisk produktion.
Leveres iht. ASME BPE og DIN11851
Materiale: Syrefast stål 1.4404
DN25- DN100
Sæt tryk 0,2 til 12 barg
KIESELMANN
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Sprængplader til hygiejniske applikationer

 Paneler/membraner

Fike sanitære eksplosionsaflastere (Paneler/membraner) fås i firkantede og runde udgaver.
De kræver ingen ekstra ramme for installation og er designet i lette materialer, som gør  
håndteringen nemmere. Overholder kravene for CIP/SIP og er 100% tætte indtil de bryder.

Tryk og flamme,  
resultatet af  

eksplosionsaflastning

Flammefri-aflastning 
med FlamQuench II

Enkeltlagsmembran, velegnet til hygiejniske applikationer 
Type SANI-V/A
SANI-V/A eksplosionsaflaster er den eneste aflastningsanordning, der er i 
fuld overensstemmelse med både 3A og EHEDG hygiejniske og sanitære 
industristandarder og som er tilgængelig for industrien. 
Medieberørte materialer: AISI 316L og FDA godkendt silikone

FIKE

Sprængplader er en enhed designet til at åbne ved et forudbestemt tryk, ved en defineret temperatur. Fike Hygiejniske sprængplader 
er specifikt designet til brug i fødevare, farmaceutisk og biotekindustrien. De er fri for revner og sprækker, opfylder SIP/CIP-krav,  
har 3A godkendelse og overensstemmelse med FDA og 1935:2004 for pakningsmaterialet. Sprængpladerne vil desuden kunne  
forsynes med brudindikator,  som giver signal hvis pladen åbner.

Fike sprængplade type SHX 
Er velegnet i processer med cykliske- og 
pulserende driftsforhold og til CIP/SIP. Kan 
benyttes til medier som gasser og væsker.
Certifikater: EN 4126, 3.1, 3A, 
Overfladeruheds statement og overens-
stemmelse med FDA samt EN 1935:2004 & 
2023:2006 for pakningerne  
Matr.: Aisi 316 (1.4401) 
Dim.: DN 40 & 50 (1½” & 2”)

FIKE

Fike sprængplade type SR-H 
Er særdeles velegnet i hygiejniske applikation-
er og enhver proces med CIP/SIP rengøring.
Sprængpladen kan belastes med op til 95%  
af det nedre sprængtryk og kan benyttes til 
medier såsom gas, væske og damp. 
Certifikater: EN 4126, 3.1, 3A, 
Overfladeruheds statement og overens-
stemmelse med FDA samt EN 1935:2004 & 
2023:2006 for pakningerne. 
Matr.: Aisi 316L 
Dim.: DN 40 - DN 100 (1½” - 4”)

FIKE

Fike sprængplade type AXIUS-SC
Er specielt designet iht. de strenge sanitære 
og aseptiske krav man finder i Biotech og 
Pharma industrien samt de hygiejniske krav fra 
Bryggeri- og fødevareindustrien. 
Velegnet til CIP/SIP og fri for revner og 
sprækker, 
Certifikater: EN 4126, 3.1, 3A, 
Overfladeruheds statement og overens-
stemmelse med FDA samt EN 1935:2004 & 
2023:2006 for pakningerne. 
Matr.: Aisi 316L & Hastelloy C276.
Dim.: DN38-DN76 (1” – 4”)

FIKE
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 Eksplosionsundertrykkelsen

En begyndende eksplosion i et lukket procesanlæg udvikler tryk/flammer.
Dette tryk eller flammen kan opfanges af meget hurtigt reagerende trykdetektorer og 
optiske sensorer. Detektorerne vil via styresystemet elektrisk aktivere en gaspatron 
(GCA igangsætter), der via GCA føringsrøret skyder et lille hul i centret af den spræng-
plade, der tilbageholder undertrykkelsespulveret og Nitrogenen. Når hullet er skabt, vil  
Nitrogen drivtryk  (på 62,5 bar) åbne sprængpladen helt og ekstremt hurtigt fordele 
tilstækkeligt med undertrykkelsesmiddel fra de monterede HRD (High Rate Discharge) 
beholdere ind i det beskyttede volumen ved hjælp af specielle spreder-dysser. Hele 
tidsforløbet fra eksplosionen opdages til den er slukket tager < 80-100 milisekunder 
(Et blink med øjet). Typisk vil det maksimale tryk der opstår (TSP = Total Suppressed 
Pressure indregnet eksplosion, beholdertryk mv.) inde i procesudstyret i forbindelse 
med denne aktivering være < 0,3 bar afhængigt af volumestørrelsen, indstilling af 
trykdetektorerne og antallet af monterede HRD beholdere.
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Instrumenter
Fagerberg tilbyder det meste inden for instrumentering og 
leverer produkter af høj kvalitet fra en række anerkendte 
producenter. Instrumenterne benyttes bl.a. i procesindustrien, 
food og pharma.

OPTIMASS – masseflowmålere 
• Kontinuerlig flowmåling i medier indeholdende

0-100 % gas (EGMTM Entrained Gas Management)
•  Det lige målerør muliggør måling på højviskose væsker eller pastaer
• EGMTM måling på uhomogene medier og medier med

fibre, faststoffer eller gas
• Ikke følsom over for påvirkninger fra installationen
• Minimalt tryktab med ligerørsmåler: op til to størrelser

mindre end konkurrerende måleudstyr ved samme tryktab
• OPTICHECK – inlineverifikation af målenøjagtighed

OPTIBATCH til påfyldningsapplikationer

OPTIBATCH 4011

•  Måling er uafhængig af viskositet, ledningsevne og
lige indløbsstrækning, måler volumen- eller masseflow
i  ekstremt korte påfyldningscyklusser

• Ingen separat elektronik nødvendig
• Elektronik er integreret i det fuldsvejste kabinet i rustfrit stål
• Standardafvigelse <0,04 %

BATCHFLUX 5500

• Specielt udviklet til præcise kold- og
varmpåfyldningsprocesser af drikkevarer

• Høj nøjagtighed og fremragende langtidsstabilitet
• Fremragende reproducerbarhed på grund af det

keramiske målerør
• Ekstremt korte påfyldningscyklusser <500 ms

 Flow

OPTIMASS 1400 OPTIMASS 7400

OPTIMASS 6400

BATCHFLUX 5500

OPTIBATCH 4011

OPTIFLUX – elektromagnetiske flowmålere
•  Alle KROHNE EMF’ere er vådkalibrerede for bedre nøjagtighed
• Mediets elektriske ledningsevne kan anvendes til

detektering af medieskift
• Til medier med mange bobler, højt indhold af faststoffer

og pulserende flow
• Ekstra sikkerhed med 3x100 % diagnostik

(applikations- og udstyrsdiagnostik, “out of spec” test)
• OPTICHECK – inlineverifikation af målenøjagtighed

H250 M40 – variabel areal flowmåler
• Verdens eneste EHEDG-certificerede variabel areal flowmåler

H250 M40

OPTIFLUX 6300

OPTIFLUX 6100

OPTIFLUX 6050

OPTICHECK
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OPTITEMP – industrielle temperaturmålere
• Høj reproducerbarhed og fremragende langtidsstabilitet
• Standard- og kundespecifikke temperaturmålere
• Kompakt, hurtig og præcis måling
• Pt100 klasse A i overensstemmelse med IEC 60751
• In-situ-verifikation

 Temperatur

OPTITEMP TRA-H10

OPTITEMP TRA-H20

OPTIWAVE – FMCW radar-niveautransmittere

for væsker og pastaer
• Måling af afstand, niveau, volumen og masse
• Planmonteret PEEK-antenne - CIP/SIP egnet
• Ingen drifts- eller vedligeholdelsesomkostninger til rensning,

da det ikke er nødvendigt at tilføre trykluft
• Mange forskellige hygiejniske procestilslutninger

OPTISWITCH – niveaukontakt
• Målingen er uafhængig af mediet
• Påvirkes ikke af klæbende medier eller skum
• Hygiejnisk, planmonteret installation

 Niveau

OPTIWAVE 3500

OPTISWITCH 6500OPTISWITCH 6600

OPTIBAR – tryk- og differenstryktransmittere
• Måling af differenstryk (abs./rel.) op til +150 °C

uden membrantætning
• Planmonteret eller forsænket metal- (PM) eller

keramisk (PC) membran
• Differenstryk til lave måleområder
• Kan klare højt statisk tryk
• Høj reproducerbarhed og fremragende langtidsstabilitet
• Turndown 100:1

 Tryk

OPTIBAR P 2010 OPTIBAR DP 7060

OPTIBAR PC/PM 5060
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 Procesanalyse

OPTISYS til turbiditetsmåling

OPTISYS TSS X050

• Egnet til CIP/SIP og mulighed for udtræk under drift
• Nøjagtig NIR-absorptionsmåling uanset farven på mediet
• Kompakt system med indbygget elektronik

OPTISENS TSS 7000

•  Selvkompenserende 4-kanalsteknologi reducerer
fejlmåling (drift) forårsaget af tilsmudsning eller ældning

• Maksimal produktsikkerhed takket være glasfrit design
og ingen væsentlige (materiale) overgange

• Langtidsstabil LED

KROHNE

SMARTPAT – pH-, redox- og ledningsevnefølere
• Måling af pH, redox og ledningsevne
• Indbygget transmitter - seperat transmitter IKKE nødvendig
• Konfiguration og offlinekalibrering via FDT/DTM
• Direkte tilslutning af føleren til styresystemet

OPTISYS IND 8100 – ledningsevnemålesystemer
• Hurtig temperaturkompensering
• Konfiguration via touchskærm

SMARTPAT PH 8570

OPTISYS TSS 3050

OPTISENS TSS 7000

OPTISYS IND 8100

Procesvandskontrol

• Analysator: måling af hårdhed dHo
• Analysator: måling af jernindhold (FE)
• Analysator: måling af spænding i vand (EDTA)
• Minimalt behov for service fra driftspersonale
• PLUG and PLAY løsning
RLS WACON

Unik transmitter til 
analyseparametre

• Nem og intuitiv menu
• IP69K rustfri 316L hus
• EX/ATEX godkendelse
• pH, redox, ledningsevne, ilt, tørstof osv.
KROHNE

Komplet analyseprogram

• Food/Pharma godkendelser
3A, FDA og 3.1 Mat certifikat osv.

• pH, redox, ilt, ledningsevne, klorin,
turbiditet, optisk, tørstof, UV

KROHNE

Analyse
Fagerberg tilbyder en lang række af højt specialiserede  
kvalitetsanalyseprodukter fra anerkendte leverandører.   
Produkterne henvender sig bredt til såvel de professionelle  
laboratorier og onlineinstallation i fødevare- og farmaceutisk industri.
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Hvad kan vi

Renovering og test af pneumatiske aktuatorer 
På vores værksted og on-site kan vi tilbyde at renovere  
og teste alle former for aktuatorer. 
Derved kan man forlænge levetiden og sikre funktionen.  
Ved aktuatorer med fjedre i har vi specielt udstyr til at adskille dem. 
FAGERBERG SERVICE 

Service
Fagerberg service har igennem en længere årrække været en vigtig partner, der har været med 
til at holde gang i hjulene i den danske procesindustri. Ved montage af nyt udstyr kan vi hjælpe 
med montering, opstart og idriftsættelse, og således kan vi sammen sikre at det nye udstyr 
kører optimalt. Vi tilbyder ligeledes mange former for serviceaftaler, for at sikre at driften i 
anlægget bliver så simpel som muligt. Hvis der pludselig opstår driftstop, er vi klar til at rykke ud 
med kort varsel da vi har 24-timers-bemanding. Vi kan ligeledes udføre planlagte vedligehold af 
ventiler, instrumenter og analyseudstyr på vores værksted i Brøndby eller på jeres anlæg.

Planlagt vedligeholdelse af udstyr er en nødvendighed, når du ønsker optimal drift. Vedligeholdelse skal ses som en 
profitskabende aktivitet og ikke en omkostning.

24/7-service 
Skulle uheldet ske uden for 
normal arbejdstid, har vi 
vagtservice på vores vagtnr.  
som er 70020 112. Her kan 
du altid få fat på os, og vi kan 
komme ud med det samme 
og hjælpe. 
FAGERBERG SERVICE 

ServicePlus
For at sikre driften af 
proceskontrol eller 
måleudstyr kan vi tilbyde 
forskellige former for 
serviceaftaler med 
vedligeholdelsesintervaller. 
FAGERBERG SERVICE 

Vandudladertest 
Erfaringerne viser at op 
til 30 % af de installerede  
vandudladere er defekte. 
Derfor foreslår vi, at man 
løbende udfører test af 
vandudladere for efterføl-
gende vedligeholdelse.  
Vi tester vandudladere 
med vores specielle 
måleudstyr.
FAGERBERG SERVICE 

Flowmålere 
Vi verificerer Krohne  
flowmålere således at der  
er styr på, om den opsum-
merede måling er i orden.
Vores uddannede teknikere 
kan løse denne opgave.
FAGERBERG SERVICE 
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Test af reguleringsventiler 
Fagerberg Service har et 
testcenter til at teste den 
samlede ventil og aktuator. 
Hele enheden bliver testet, så 
man sikre at den renoverede 
ventil virker optimalt.  
FAGERBERG SERVICE 

Test af sikkerhedsven-
tiler på værksted 
Fagerberg er godkendt til at teste sik-
kerhedsventiler og har en testbænk på 
vores værksted til DN≤200 op til 250 bar. 
FAGERBERG SERVICE 

Onlinetest af sikkerhedsventiler 
Fagerberg er godkendt til at teste sikker-
hedsventiler og har onlinetestudstyr til 
at teste sikkerhedsventiler under normal 
drift.   
FAGERBERG SERVICE 

Mobil test af sikkerhedsventiler 

Fagerberg er godkendt til at teste sikker-
hedsventiler og har en mobil testbænk til 
ventiler DN≤200 op til 150 bar.  
FAGERBERG SERVICE 

Renovering af ventiler  
Ved driftstop, akut eller planlagt, 
tilbyder vi at renovere og reparere 
alle former for ventiler.
Vi kan fremskaffe og levere 
reservedele til alle former for 
ventiler. 
FAGERBERG SERVICE 

Renovering af  
reguleringsveniler  
Ved driftstop, akut eller planlagt, 
tilbyder vi at renovere og reparere 
alle former for reguleringsventiler  
og det udstyr der er monteret 
på disse. Vi kan fremskaffe og 
levere reservedele til alle former 
for ventiler.  
FAGERBERG SERVICE 
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Sanitære 
samarbejdspartnere
Ashcroft 
Fike 
Flowserve 
Flowserve Valtek  
Flowserve Worcester  
Gefa  
Gestra 
Kämmer 
Keofitt  
Kieselmann  

Klay Instruments    
Krohne  
Krohne INOR  
Liquitec 
Norbro 
RLS Wacon  
Rotork 
SI Analytics GmbH 
SPX 
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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




