
– kunskap och hållbar teknik på ett ställe





Med stor kunskap om processer och den senaste tekniken kan vi förbättra, 
förändra, tänka nytt och tänka om för att ge dig effektivare produktion, 
förbättrad driftsäkerhet och därmed ökad lönsamhet. Oavsett uppdragets 
karaktär är vårt mål alltid detsamma – att nå ditt.

Alnab ingår i Indutrade och är ett handelsföretag som erbjuder  
tekniskt kvalificerade systemlösningar.

Kunskap och teknik under ett tak



Vår långa erfarenhet av att hantera flöden och processer gör att 
Alnab idag ses som problemlösaren. Eftersom vi har experter 
inom alla branscher i huset kan vi snabbt ta fram förslag på 
lösningar. Du kan tryggt luta dig tillbaka med en leverantör som 
tar ansvar för hela processen – rådgivning, leverans, bevakning, 
märkning, dokumentering och service. 

Sedan starten 1975 har vi vuxit till att bli en av Sveriges ledande 
leverantörer till processindustrin. Vi är certifierade enligt SS-EN 
ISO 9001:2015 och ISO 14001. ISO-certifieringen gäller för hela 
verksamheten och har som huvuduppgift att sätta kvalitet och 
miljömedvetenhet i fokus. 

Hur kan vi effektivisera din process?



Vi väljer agenturer med kritiska ögon 
Vi företräder tillverkare som är ledande inom sina respektive områden. 
Alla är valda med omsorg. Några kriterier som vi tittar på är;  

• innovativ konstruktionslösning
• senaste tekniken
• miljömedvetenhet
• gott rykte
• tillförlitliga produkter 
• driftsäkerhet



Mycket att välja på skapar precision...
Nästan rätt räcker inte för oss. Därför har vi valt att ha ett flertal olika 
tillverkare inom varje produktgrupp. Ett brett och djupt sortiment att 
välja på ger en skräddarsydd lösning vad gäller teknik, miljövänlig-
het och ekonomi, för varje enskild applikation. 

Det blir också enklare eftersom du hittar allt under ett tak.  
(Skulle vi mot förmodan sakna något skaffar vi det.)





Armatur 

KONDENSAtAVlEDArE
Komplett sortiment av typerna bimetall,  
membran och flottör som täcker alla 
behov och tryckklasser.  

bAcKVENtIlEr
Disco, klaff eller dubbelklaff i flertalet 
material och tryckklasser.  
brett sortiment för optimal lösning.

KUl-/KIKVENtIlEr
Svets, gäng och fläns. 3-delat, 2-delat, linat 
samt olika specialutföranden.  reducerat, fullopp 
samt true bore för anslutning mot olika  
rörstandards, ex. DIN, ISO och SMS.



Här presenterar vi ett urval av våra nedanstående produktgrupper. 
Mer information om vårt sortiment finns på www.alnab.se

•  Kondensatavledare
•  Backventiler
•  Membranventiler
•  Kul-, kikventiler
•  Vrid- och skjutspjällsventiler
•  Kägel- och kilslidsventiler
•  Reglerventiler
•  Synglas och smutsfilter
•  Linade ventiler
•  Säkerhetsventiler och sprängbleck
•  Block and bleed
•  Tryckkärl och system
•  Provtagnings- och bottenventiler
•  Värmeväxlare och ånggeneratorer
•  Pannövervakningsutrustning
•  Manöverdon med tillbehör
•  Gasanalys



VRidSPjäLLSVenTiLeR & SKjUTSPjäLL
För inspänning, luggade eller flänsade. 
Mjuktätande, metalltätande och linade.
brett sortiment för de flesta applikationer.

lINADE VENtIlEr
Vi erbjuder kul-, kik-, membran- och 
backventiler, vridspjällsventiler, 
smutsfilter och synglas. Elastomer, 
tefloner och keramiska material. 

MEMbrANVENtIlEr 
Antagligen branschens bredaste sortiment.  
täcker in applikationer inom kemi, papper  
och cellulosa, gruvor samt livs- och  
läkemedelssektorn. 

KäGeL-/KIlSlIDSVENtIlEr
Packbox eller bälgtätning. din eller 
ANSI. Många varianter för att klara högt 
ställda krav.



 

ReGLeRVenTiLeR
Vi reglerar såväl enkla som extrema 
applikationer vid tvåfas flöden.  Vi är 
speciellt duktiga på matarvatten och 
ångreglering vid höga tryck och tem-
peraturer samt reglering vid höga 
tryckfall. Vi erbjuder även lokala 
reglerloopar med instrumentering.

SPRänGBLeCK & SäKeRHeTSVenTiLeR
Ett av marknadens mest kompletta  
program av sprängbleck och sprängpaneler 
löser såväl enkla som tuffa tryckavsäkrings-
behov. Säkerhetsventiler för de flesta 
media och öppningstryck.

PROVTAGninGS- & BOTTenVenTiLeR
För både industriella och aseptiska  
applikationer. tankbottenventiler fungerar 
utmärkt på vätska, pulver och gas.  
Option, bälgtätning, för farligt media. 
Provtagningsventiler för vätska och 
pulver.

VäRMeVäXLARe & ÅnGGeneRATOReR
Vi erbjuder marknaden ett brett sortiment 
av robusta värmeväxlare. De kan använ-
das till media såsom ånga, vatten och 
hetolja. Vi levererar även nyckelfärdiga 
system, t ex produktion av varmvatten 
eller ånggeneratorer inklusive kringutrust-
ning och erforderlig dokumentation.



 

niVÅÖVeRVAKninG 
Den nya generationen säkerhets-
utrustning för pannanläggningar. 
Självövervakande nivåelektroder 
med tillhörande elektronik – en SIl 3 
godkänd säkerhetslösning!

Pannövervakningsutrustning

LedninGSFÖRMÅGeMäTninG
ledningsförmågeregulatorer och 
transmittrar för styrning av både 
kontinuerlig blåsventil för pannvattnet 
och chockblåsningsventil i botten på 
pannan.

OLje- & GRUMLiGHeTSMäTninG
turbiditetsmätaren är en fotometrisk 
mätenhet. Den består av en ljuskälla 
(sändare) och två fotoceller som bildar 
en ljusmottagardel. Kan t.ex. detektera 
oljeförekomst i vatten. 

KOnTinUeRLiG BLÅSninG & CHOCKBLÅSninG
Kontinuerlig blåsning för reglering av pann- 
vattnets konduktivitets- nivå (tDS).  
chockblåsning  för att avlägsna sediment och 
fasta partiklar som hamnar i pannans botten.



MiLjÖMäTninG
Gasmet CeMSiie är ett användarvänligt 
analyssystem baserat på FtIr-teknik 
som inte kräver spannkalibrering. 
Gasmet CMM är ett kontinuerligt analys-
system för mätning av totalt kvicksilver 
baserat på cVAF (cold vapour atomic 
flourscense). Systemen är certifierade 
enligt QAl EN15267-3.

nOX-MäTninG
Ultramat 23 lämpar sig för kontinuerlig 
mätning av t ex cO, cO2, NO, SO2, cH4, 
c6H14 eller r22. Upp till tre av dessa 
gaser kan mätas samtidigt. Praktiskt  
taget underhållsfri tack vare unik 
Autocal-funktion.  
Uppfyller NFS2016:13.

PROCeSSMäTninG
lasermätare för mätning av t ex cO, 
O2, H2O, HF, HcI och NH3 direkt i 
rökgasflödet. Idealisk för mätning i 
processer där kravet på snabb svars-
tid är avgörande. 
rökgasflödesmätning (ultraljud) 
certifierade enligt EN 16911-2 och 
15267-3 / QAl1.

STOFTMäTninG
Elektrodynamisk och scatter light 
mätprinciper framtagna för process- 
och emissionsmätning. Helt belagda 
elektroder möjliggör mätning i fuktiga 
miljöer samt i applikationer med  
elektriskt ledande stoft.  
certifierade enligt QAl1 EN15267-3.

Gasanalys



Manöverdonscenter

På Alnab finns allt det du söker hos ett kvalificerat  
manöverdonscenter. Här finns den breda produktportföljen,  
de välutbildade teknikerna och en kundsupport med  
förstklassig eftermarknadsservice.

Hos oss automatiseras alla ventiler – egna likväl som  
kunders – liksom befintliga handventiler och ventiler från  
kollegor i branschen.

Kontakta Alnab med dina funktions- och säkerhetskrav. Vi tar 
ett fast grepp kring hela processen, från utveckling, anpassning 
och installation till underhåll och service.

 



PneUMATiSKA MAnÖVeRdOn
Pneumatiska manöverdon av typ 
kuggstång eller direktverkande. 
Enkel- och dubbelverkande. Vrid-
moment upp till 19 000 Nm.  

TiLLBeHÖR
Vi tillhandahåller de flesta till-
behör såsom lägesställare, gräns-
lägesboxar och magnetventiler. 
Vi har även trådlösa lösningar för 
ändlägesindikering.

eLeKTRiSKA MAnÖVeRdOn
Don med avancerade funktioner i kombination 
med enkelt handhavande. Vi erbjuder lösningar 
för i stort sett varje applikation — allt från auto-
matisering av avstängningsventiler till avancerade 
elektriska reglerdon med failsafe-funktion.
Allt mellan 24VDc-690VAc.

INtErlOcK
Vi erbjuder ventillås/interlock för 
ventiler, snäckväxlar och manö-
verdon. Ventillåsen monteras på 
nya ventiler men kan även efter-
monteras på befintliga ventiler, 
oavsett fabrikat.



Fler och fler upptäcker fördelarna med praktisk utbildning 
där teori som omsätts i praktiska övningar ger en snabbare 
och djupare inlärning. 

Vår kursverksamhet ger dig möjlighet att utvecklas och hålla 
dig uppdaterad inom ditt område, både genom teoretisk 
kunskap och praktisk tillämpning. Du handleds av erfarna 
utbildningsledare med många år i branschen. 

Vi har bl a kurser i: 
• Ångteknik 
• industriventiler, konstruktion och underhåll

Vi kan även företagsanpassa kurser i armatur, pannövervak-
ning, manöverdon och gasanalys för just din verksamhet. 
Kontakta oss för mer information. 

Vässa din  kunskap



Snabba och säkra leveranser
I ett 1 000 m2 stort lager i Partille finns plats för både bredd och djup 
i sortimentet, vilket ger dig snabba leveranser. 

Vårt reservdelslager och vår egen verkstad ger dig säker och snabb 
hjälp vid modifierings- och reparationsarbeten. Vid t ex igång- 
körningar kan vi hjälpa till på plats och se till så att allt fungerar.



Nattöppet
Vår ambition är att göra din tillvaro med processen så trygg och 
bekymmersfri som möjligt – vad som än händer. För att du snabbt 
skall få en lösning har vi alltid öppet. Dygnet runt.

jourtelefon 031-44 94 50

Du kan även kontakta oss via e-post 
Order  order@alnab.se 
Förfrågningar offert@alnab.se 
leveransbesked logistics@alnab.se 
Allmänt  alnab@alnab.se

Alnab Armatur Ab 
Postadress: 433 86 Partille
Leverans-/Besöksadress: Ögärdesvägen 4B, 433 30 Partille 
telefon: 031-44 94 50 
Fax: 031-44 24 55 
E-post: alnab@alnab.se 
Hemsida: www.alnab.se


