
 

 

 

 

Pressmeddelande   Göteborg den 2018-11-27 

 

Armatec breddar inom fjärrvärme och 
fjärrkyla  
 
Nu utvecklar Armatec sitt erbjudande inom fjärrvärme och fjärrkyla. Mer kunskap över 
hela linjen från föreskrivande led till installation och underhåll är en del. Andra delar är 
ett utökat sortiment som gör det enklare att hitta rätt central utifrån kundbehov samt att 
alla centraler får växlare från Alfa Laval.   
 
Samlad kunskap 
Armatec har utvecklat sin kunskap om centraler för fjärrvärme och fjärrkyla i decennier. Numera 
sträcker sig kunskapen hela vägen från att hitta rätt central i ett inledande skede, vilket kräver 
ingående produktkännedom, till att kunna bistå med tips för installation och underhåll. Ett 
konkret exempel är en kunskapsguide om värmeväxling som finns på Armatecs webbplats 
(armatec.se) och är tillgänglig för alla. 

 
Ökad valfrihet 
En annan fördel är att Armatec gör det enklare att välja rätt central utifrån kundbehov. Dels 
genom att erbjuda ett bredare sortiment, dels genom att kategorisera centraler utifrån en 
produktportfölj med allt från standardenheter till kundanpassade och flexibla enheter som 
Armatec Maxi Flex. Oavsett om kunden söker en enkel och kompakt central för fjärrvärme eller 
en avancerad och stor central för fjärrkyla, så finns det goda möjligheter för kunden att hitta en 
produkt som passar.  
 
Alfa Laval-växlare 
Numera har också alla centraler från Armatec växlare från Alfa Laval. Växlarna är certifierade av 
AHRI – ett oberoende institut som garanterar växlarprestanda enligt specifikation. Med säkra 
prestandauppgifter minskar risken att man väljer en för liten eller för stor växlare. 
 

- Vår satsning på centraler för fjärrvärme och fjärrkyla är viktig för oss. Vi arbetar sedan 
flera år med vår egen märkning för energieffektiva val, Effergi, och effektiva centraler gör 
skillnad. Nu tar vi nästa steg in i framtiden med mer kunskap och starkare sortiment. Det 
känns riktigt bra, säger Pia Johansson, produktområdeschef Undercentraler & 
Energiteknik på Armatec. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Berndt Öjerborn 
Marknads- och Produktchef 
031-89 01 44 / berndt.ojerborn@armatec.se 
 
Armatec AB är ett kunskapsföretag som utvecklar kundanpassade koncept för vatten, värme, kyla och process i 
Norden. Armatec ägs av Ernströmgruppen och är en nordisk koncern med huvudkontor i Sverige och dotterbolag i 
Danmark, Norge och Finland. Vi omsätter 450 MSEK i Sverige och är 130 anställda, varav 60 vid vårt huvudkontor i 
Göteborg. Armatec bildades 2003 men har mer än 60 års erfarenhet av branschen och representerar starka 
varumärken såsom Alfa Laval, Bernard Controls, Flowserve och LESER på den nordiska marknaden. 



 

 

Ernströmgruppen AB är ett privatägt, industriellt konglomerat som utvecklar och förvärvar välskötta företag inom 
teknikhandel och industri. Affärsmodellen bygger på att kombinera det bästa med småföretagandets 
entreprenörsanda och det stora företagets styrkor såsom stabilitet, struktur och erfarenhetsutbyte. I företagsgruppen 
ingår 25 nischbolag såsom Armatec, Armaturjonsson, Erab,  Mec-Con, SGP Armatec AS, Retherm Kruge Piping 
Systems, REC Indovent, CM Hammar, Polyform, m.fl. Företagsnätverket, som 2017 för femte året i rad nådde all-
time-high resultat, omsätter ca 1,8 miljarder kronor och har över 650 anställda i Norden och Baltikum. 


