
Energi & Kraft.Energi & Kraft.



All kraft 
och hållbar teknik 
samlat under 
ett tak
Med ett komplett produktsortiment inom områdena ventiler, värmeväxlare, 
manöverdon, pannövervakning och gasanalys finns allt du behöver på ett och 
samma ställe. För att ge dig snabba och trygga leveranser, har du alltid kontakt 
med en och samma person som tar helhetsansvar för ditt projekt.

Ett brett och djupt sortiment med ett flertal olika tillverkare inom varje produkt-
grupp, ger dig en både tekniskt och ekonomiskt bättre lösning. 

De tillverkare som vi företräder är ledande inom sina respektive områden och 
noggrant utvalda, bland annat utifrån innovativ teknik, gott rykte, tillförlitlighet 
och driftsäkerhet.



Mycket att välja på skapar precision...

www.alnab.se

armatur 

instrument 

Ventiler 
· Kondensatavledare
· Kägel- och kilslidsventiler
· Backventiler
· Membranventiler 
· Kul- och kikventiler
· Linade ventiler
· Vridspjällsventiler 
· Reglerventiler
· Sprängbleck  

· Elektriska
· Pneumatiska 
· Hydrauliska
· Ventillägesställare
· Gränslägesboxar
· Lägesindikeringar
· Magnetventiler

· Plattvärmeväxlare
· Tubvärmeväxlare

Värmeväxlare

Manöverdon

För hela vårt sortiment 
och teknisk information, 
besök oss på; 

www.alnab.sePannövervakning
· Katastrofskydd och nivåstyrning
· Tryck- och temperaturvakter
· Ledningsförmågemätning
· Olje- och grumlighetsmätning



Vi tar ansvar 
för hela processen.
Vår kunskap kring hela processer gör att du tryggt kan luta dig tillbaka med en leverantör. 
Vi tar ansvar hela vägen – från rådgivning, leverans och bevakning till märkning, dokumentering och service. 



Gestra OR  
grumlighetsmätning

Energianläggning

PANNA

 1.   Gestra nivåvakt; elektrod NRG och torrkokningsskydd NRS (SIL 3)

 2.   Gestra nivåtransmitter NRGT och Siemens regulator DR21

 3.   Gestra ledningsförmågetransmitter LRGT och Siemens regulator DR21 

 4.   Gestra chockblåsningsventil MPA

 5.   Gestra provtagningskylare

 6.   Gestra kontinuerlig blåsventil BAE

 7.   Gestra tempvakt; givare TRG och elektronikenhet TRS

 8.   Tosaca säkerhetsventil 

 9.   Siemens tryckvakt; givare PR electronics (SIL 2), gränsvärdesdon 4116               
        och jämförare 2286A

10.  Gestra Disco backventil RK

11.  Wakmet smutsfilter

12.  Wakmet avstängningsventil

13.  Arca reglerventil

PANNUTRUSTNING

KONTROLLRUM

ASKSILO

RÖKGASRENINGRÖKGASRENING

Avstängningsventil med 
Rotork manöverdon

LDS6 
CO, O2, H2O,  
HF, HCl, NH3

RÅGAS-/PROCESSMÄTNING

Sitrans SL

Ultramat 6

Ultramat 23

Oxymat 6

Oxitec 5000

Wakmet 
kilslidsventil

Gestra
kondensatavledare

Gestra Spector pannstyrning
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TRYCKREDUCERING/ÅNGKYLNING

TURBINLÅG-/MELLAN-
TRYCKSSYSTEM

Gasmet CEMSII

PCME 
rökgasflöde & stoft

Ultramat 23

Oxymat 61

Ultramat 6

LDS 6

LMS 181

DT 991

Oxitec 5000 Economy

ÖVERHETTARE

Gestra ZK
tryckreducerventil

Gestra ångtork

SKORSTEN

TURBIN

KONDENSOR

Gestra LRG lednings-Gestra LRG lednings-
förmågemätningförmågemätning

FJÄRRVÄRME  
IN & UT

Wakmet 
kägelventil

BS&B 
sprängbleck

Meca-Inox Meca-Inox 
kulventilkulventil

Sitrans SL 

O2 mätning

NOx-skåp

O2 mätning

Gestra ångkylare

2. 
13. 

Haake  
Interlock/Ventillås

Arca 
ångkonditioneringsventil



Smutsfilter

Wakmet kägelventil

Tryckgivare

Wakmet kilslidsventil

Gestra 
värmeväxlare

Gestra KD ångomformare 

Baelz reglerventil med
elektriskt manöverdon 

Rotork elektriska manöverdon 
för regler- eller on/off ventil

Värmereglering på Värmereglering på 
kondensatsidankondensatsidan

Gestra SDI  
kondensattank

Säkerhetsventil

Crane vridspjäll

Gestra mekanisk 
 temperaturreglering

Baelz 3-vägs kägelventil

Gestra disco backventil

Gestra OR grumlighetsmätning

BS&B Sprängbleck

Meca-Inox kulventilTryckindikering

Nivåställ/Nivåställ/
nivåindikeringnivåindikering

Gestra VD avspänningskärlGestra VD avspänningskärl

Gestra tryckreducerventil

Gestra VK kondensat-Gestra VK kondensat-
avledarkontrollavledarkontroll

Gestra LRG lednings-Gestra LRG lednings-
förmågemätningförmågemätning

Ång- och kondensatsystem
           PRINCIPSKISS FÖR ÅNGANLÄGGNING

Gestra Spector
pannstyrning

Gestra matarvattenanläggning 
med tillhörande utrustning

Gestra TD ångtork

Gestra VD
avspänningskärl

Gestra VDM dumpkärlGestra VDM dumpkärl

ÅngpannaÅngpanna

Temperaturindikering

Bränsle

Gestra BAE  
Kontinuerlig blåsning

Arca pneumatisk reglerventil

Gestra flottöravledare

Rökgasmätning

Ångflödesmätare

Gestra nivåelektrod  
(SIL3)

Gestra chockblåsning MPA

Gestra nivåreglering

Hexonic värmeväxlare

Xomox/Crane vridspjäll



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 14001:2015. ISO-certifieringen gäller för hela verksamheten och har som huvuduppgift att sätta kvalitet och miljömedvetenhet i fokus.

”När tillförlitlighet och trygghet är avgörande” 

Ta hjälp av vår expertis
Det är inte alltid självklart vilken eller vilka produkter man ska välja för ett optimalt 
resultat. Då kan det vara lönsamt att ha tillgång till teknisk expertis. 

Våra ingenjörer finns alltid på plats för att ge råd och hjälp inom områdena ventiler, 
värmeväxlare, pannövervakning, manöverdon och gasanalys. Ta gärna med oss i plane-
ringsstadiet under en uppbyggnad eller ombyggnad. Av erfarenhet vet vi att projekten 
vinner tid och kvalitet genom ett tidigt samarbete. Vi kommer gärna ut på plats och 
diskuterar.

Vi har öppet dygnet runt
Vårt reservdelslager och verkstad ger dig säker och snabb hjälp vid modifieringar och 
reparationer. Vi har ett eget lager i Partille som ger dig tillgång till drygt 28 000 artik-
lar och teknisk support under dygnets alla timmar. 

 
      Jourtelefon: 031-44 94 50



Alnab Armatur AB 
Ögärdesvägen 4B, 433 30 Partille 
Telefon: 031-44 94 50 
E-post: alnab@alnab.se 
Hemsida: www.alnab.se


