
Venttiilit ja Automaatio



Oikein valittu toimilaite on aina 
edellytyksenä toimivalle prosessille.

Me voimme tarjota sekä sähkötoimisia että 
pneumaattisia toimilaitteita. 

Lisäksi saat meiltä neuvoja niiden käytöstä 
sekä asennuksesta.

Autamme sinua 
valitsemaan oikein. 



Bernard Controls 
sähkötoimilaite 

Kinetrol 
pneumaattinen sähkötoimilaite

Läppäventtiilit pneumaattisella
toimilaitteella 

Pneumaattinen toimilaite 
asennettuna Eurovalve-
läppäventtiiliinAT 2310, AT 2311 
ja AT 2313.

AOX 
toimilaite

Pneumaattinen sylinteritoimilaite 
automaattiseen auki/kiinni- tai 
säätökäyttöön.

Kaikille 90° kääntyville 
sulkuventtiileille, esimerkiksi 
pallo-, läppä- ja tulppa.

Sähkötoimilaite erilaisten 
venttiilien säätöön. Saatavana 
eri jännitteinä.

Käyttökohteet: 
Lämpölaitokset
Vesilaitokset Teollisuusventtiilit

Pienikokoinen sähötoimilaite. 
Soveltuu erityisesti pienille pallo- 
ja läppäventtiileille. Saatavana eri 
sulkuajoilla ja ohjaustavoilla.

Kestävä pneumaattinen toimilaite.
Saatavana kaksi-toimisena sekä 
jousipalautteisena.

Referenssikohteita:
Elintarviketeollisuus
Betoniteollisuus

Kinetrol  
pneumaattinen sähkötoimilaite Huolto

Kysy lisää!
www.armatec.fi 
finland@armatec.com 

Tiesitkö, että meillä toimii oma 
huoltokeskus toimistomme 
välittömässä läheisyydessä 
Helsingissä?

Toimilaitehuollosta saat 
lisätietoa sähköpostitse.

varasto@armatec.com

Bernard Controls 
sähkötoimilaite

Säänkestävät, sähkötoimiset 
SQ–sarjan moottoritoimilaitteet 
venttiilin 1/4–kierros On/Off–
ohjaukseen tai luokan III -
säätöön. Toimilaitteita on 
saatavana eri sulkuajoilla 
vääntömomenttialueella 45 Nm–
10000 Nm.

Toimilaitteita on saatavana 
usealla eri käyttöjännitteillä. 

Bernard Controls 
sähkötoimilaite FQ "Fail Safe"

Säänkestävät, jousipalauteiset 
1/4– kierros toimilaitteet on/off– 
ohjaukseen tai luokan III-säätöön. 
Toimilaitetta on saatavana eri 
sulkuajoilla 14–117s, 
vääntömomenttialueella 40 Nm–
500 Nm.

Käytöjännitealue:
(400V/230V/115 tai 24Vdc).



Säänkestävät, jousipalauteiset 1/4– 
kierros toimilaitteet on/off– ohjaukseen 
tai luokan III-säätöön.
Toimilaitetta on saatavana eri 
sulkuajoilla 14–117s, 
vääntömomenttialueella 40 Nm–500 
Nm.

Käytöjännitealue:
(400V/230V/115 tai24Vdc).

Bernard Controls 
sähkötoimilaite 

Kinetrol 
pneumaattinen sähkötoimilaite

Läppäventtiilit pneumaattisella 
toimilaitteella 

Pneumaattinen toimilaite 
asennettuna Eurovalve-
läppäventtiiliin             AT 2310, AT 2311 
ja AT 2313.

AOX 
toimilaite

Pneumaattinen sylinteritoimilaite 
automaattiseen auki/kiinni- tai 
säätökäyttöön.

Kaikille 90° kääntyville 
sulkuventtiileille, esimerkiksi pallo-, 
läppä- ja tulppa.

Sähkötoimilaite erilaisten 
venttiilien säätöön. Saatavana 
eri jännitteinä.

Käyttökohteet:
Lämpölaitokset
Vesilaitokset Teollisuusventtiilit

Pienikokoiset AOX-
sähkötoimilaitteet soveltuvat 
erityisesti pienille pallo- ja 
läppäventtiileille. 

Toimilaitteet ovat saatavana eri 
sulkuajoilla ja ohjaustavoilla.

Huolto

Bernard Controls
sähkötoimilaite

Säänkestävät, sähkötoimiset 
SQ–sarjan moottoritoimilaitteet 
venttiilin 1/4–kierros On/Off–
ohjaukseen tai luokan III -
säätöön. Toimilaitteita on 
saatavana eri sulkuajoilla 
vääntömomenttialueella 45 Nm–
10000 Nm.

Toimilaitteita on saatavana 
usealla eri käyttöjännitteillä.

Kysy lisää!
www.armatec.fi 
finland@armatec.com 

Tiesitkö, että meillä toimii oma 
huoltokeskus toimistomme 
välittömässä läheisyydessä 
Helsingissä?

Toimilaitehuollosta saat 
lisätietoa sähköpostitse.

varasto@armatec.com

Bernard Controls
sähkötoimilaite FQ "Fail Safe" Pneumaattisten toimilaitteiden

lisäosat

Kysy  meiltä tarvittaessa lisä-
tietoja lisäosista.

Kerromme lisää valikoimasta ja 
autamme sinua valitsemaan oikein. 
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Oy Armatec Finland Ab
Höyläämötie 7, 00380 HELSINKI 
finland@armatec.com 
+358 9 887 4340

Concepts for flow technology
Our different concepts in flow technology show smart solutions and act as a 
source of inspiration and a wealth of experience. Each technical solution 
from Armatec is often based on a concept that can be adapted to customer 
needs. The journey goes through our employees who combine deep 
knowledge of products with broad knowledge of technical systems.
We want to facilitate our customers' everyday lives and therefore it should 
not only be easy to shop from  Armatec, you should also feel safe in your 
choice of partner. We act as support all the way from product selection to 
installation and maintenance. Which concept are you in need of?




