
Armatec Tryckhållning 2.0
- lite grönare, i dubbel bemärkelse



SLUTET EXPANSIONSKÄRL MED 
BÄLG OCH KOMPRESSORSTYRD 
TRYCKHÅLLNING
AT 8300A

Flaggskeppet för medelstora till stora värme-
 och kylsystem med vatten och kända frysskydd-
tillsatser som energibärare.  Kärlet ger genom 
sitt arbetssätt mycket jämn och stabil tryckupp-
sättning, vilket är önskvärt i stora eller äldre system. 

    Enheten finns i två utföranden, en modell med 
drifttryck upp till 6 bar och en med drifttryck upp 
till 10 bar. 

ÖPPET EXPANSIONSKÄRL MED 
PUMPTRYCKHÅLLNING
AT 8353A

För medelstora till stora värmesystem där man 
vill undgå krav på installations- och återkommande 
besiktning av ackrediterat organ. 

    Enheten finns i två utföranden, en modell med 
drifttryck upp till 4 bar samt vår senaste upp-
sättning som klarar drifttryck upp till 7 bar och 
dessutom är PN16-klassad.

ÖPPET EXPANSIONSKÄRL MED 
BÄLG OCH PUMPTRYCKHÅLLNING

AT 8354A

För medelstora till stora system där man vill 
undgå krav på installations- och återkommande 
besiktning av ackrediterat organ. Bälgen gör 
enheten lämplig för både värme- och kylsystem
och skyddar mot syresättning av fluiden. 

    Enheten klarar drifttryck upp till 4 bar.

Ett bra system för tryckhållning fördelar 
värmen och kylan optimalt. Det kanske 
låter självklart, men är en konst att få 
till. Vi kan den konsten hela vägen från 
teori till praktik.

    Våra nya enheter kommer med en 
rad fördelar, både för användare och 
för miljö. Den nya designen ger använ-
daren en högre och bättre arbetsställ-
ning och vårt tidigare plåtchassi ersätts 
av polyeten vilket innebär en lägre vikt. 
Detta i kombination med en ny tydlig 
OLED-display, kommer att förbättra 
ergonomin avsevärt. Produkterna är 
dessutom till stor del återvinningsbara. 

    Utöver ny design erbjuder vi även en 
ny tryckhållningsenhet med pump som 
klarar drifttryck upp till 7,0 bar och som 
är PN 16-klassad.               

    Givetvis kommer de nya produkterna 
i samma bekanta gröna färg som våra 
expansionskärl och liksom tidigare 
utmärks sortimentet av sin långa livs-
längd.

PÅFYLLNINGSSATS FÖR ARMATEC 
TRYCKHÅLLNINGSENHETER
AT 8300PS15

Samtliga tryckhållningsenheter levereras exklusive 
armatur för automatisk påfyllning. Givetvis går 
det smidigt att komplettera med denna funktion
 genom tillval av vår påfyllningssats.  

    Påfyllningssatsen kopplas enkelt ihop med våra 
tryckhållningsenheter och levereras komplett 
med magnetventil, återströmningsskydd, 
vattenmätare och väggfäste. 



Vi erbjuder snabb och pålitlig fastighetsservice inom 
tryckhållning och expansion. Vi lämnar offert på kundan-
passade serviceavtal för enkelt och tryggt underhåll av 
era applikationer.

    Vill du veta mer om vår fastighetsservice kontakta 
Armatecs servicebolag Mec Con på telefonnummer 
031-89 01 84 eller E-post info@mec-con.se.

SERVICE

Vi gör valet enklare för dig, testa vårt dimensionerings-
verktyg Varmber. Dimensionera expansions- och 
tryckhållningssystem för värme- och kylanläggningar 
eller säkerhetsutrustning för pannor, värmeväxlare och 
värmepumpar. 

    Börja din dimensionering med att välja produktområde, 
efter ifyllt indataformulär kommer Varmber ge dig ett 
resultat och förslag på produkter från oss. Underlagen 
kan du sedan få skickat till valfri e-postadress.

VARMBER
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Armatec AB huvudkontor Göteborg  
Box 9047 SE-400 91 Göteborg 
Besöksadress A. Odhners gata 14, 421 30 Västra Frölunda 
Tel 031-89 01 00 
E-mail info@armatec.se 

Armatec AB Malmö 
Östra Farmvägen 15B. 212 16 Malmö 
Tel 040-600 95 00 
E-mail info@armatec.se 

Armatec AB Stockholm  
Västberga Allé 26. 126 30 Hägersten 
Tel 08-794 06 70 
E-mail info@armatec.se

Armatec AB Örebro  
Boställsvägen 7, 702 27 Örebro 
Tel 019-601 90 32 
E-mail info@armatec.se

Armatec AB Sundsvall  
Trafikgatan 11, 856 44 Sundsvall 
Tel 060-15 64 25, 060-15 64 26 7 
E-mail info@armatec.se

Concepts for flow technology...
Våra olika koncept inom flödesteknik börjar med en tydlig och bärande idé. 
En kundanpassad lösning på ett tekniskt problem. 
Konceptet utgår alltid från de särskilda behov som finns i din verksamhet. 
Det är en förutsättning för att vi ska kunna skapa maximal nytta för dig. 
Vi frågar och lyssnar. Vi bearbetar information och intryck. Därefter utvecklas 
olika koncept av våra skickliga, engagerade och nyfikna medarbetare. 
Resultatet blir kompletta systemlösningar eller olika funktionslösningar som 
är färdiga att användas direkt. Våra olika koncept ska förenkla vardagen. 
Därför är de alltid tekniskt fulländade och ekonomiskt hållbara på lång sikt. 
Vilket koncept inom flödesteknik behöver du?


