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Vatten & Avlopp 



Dricksvattnets väg 

Avloppsvattnets väg 





Produkt 
Beskrivning Utvalda egenskaper 

Magmätare för vatten 
och avlopp 

 

 

ADMAG Total Insight (TI) AXW 
är en elektromagnetisk flödesmätare 
med förbättrade inställningar för an-
passade inställningar, fördefinierade 
trendvyer och flera konfigurations-
uppsättningar för snabb övergång via 
microSD-kort. ADMAG TI AXW kom-
mer som standard med inbyggd verifi-
ering, vilket minskar de totala ägande-
kostnaderna. 

Diameter: 1 ”till 72” (25 mm till 
1800 mm) * 

Fodermaterial: PTFE, olika gummier 
Noggrannhet: ± 0,35% av flödeshas-

tigheten 
Idealisk för vattenförsörjning / av-

loppsapplikationer och allmänna 
industriella processlinjer 

Nedsänkbar version tillgänglig 1 ”till 
72” (25 till 1800 mm) 

Coriolisflödesmätare 
Rotamass 

 

 

Corialismätare 
Universalmätare för vätska och gas. 
Noggrann flödesmätning av vätskor 
och gaser, flerfasflöden samt media 
med inblandning av gas. 
Direkt mätning av massflöde och den-
sitet oberoende av mediets egenskap-
er såsom densitet, viskositet och ho-
mogenitet. Koncentrationsmätning av 
blandningar, suspensioner och emuls-
ioner. 
 

Inga krav på raksträckor 
Okänslig för rörvibrationer 
Helt dränerbar i vertikalt montage 
2 analoga samt 2 digitala 
utsignaler som standard 
Klarar temperaturer från 
– 50 till + 150 °C 
Ex klassad för zon 1 
Kan levereras med 3-A certifikat 

  

Rotameter 

 

 

Flödesmätare 
Universalmätare för vätska och gas. 
Svävkroppsmätare för gasflöden från 
5 ml/minut upp till 1000 m3/h (luft), 
och för vätska från 2 ml/min upp till 
130 m3/h (vatten). Mätarna beställs 
för att visa flöden av olika gaser exem-
pelvis luft, syre, kväve eller väskor 
som till exempel vatten, metanol eller 
etanol. 

4-20 mA/HART, Puls, Profibus PA 
SS 316 Ti eller PTFE 
+/- 1,6 % av mätområdet 
Fläns, gänga, hygienisk 
-200 … +370 °C 
-1 … +700 bar 
ATEX, IEC, SIL 



Produkt 
Beskrivning Utvalda egenskaper 

Massflödesmätare 

  
  

Massflödesmätare/ massflödesregula-
torer 
Holländska Bronkhorst HIGH-TECH kan 
vi erbjuda kompletta mät- och regler-
system till de allra flesta typer av appli-
kationer. 
Mäter gasflöden från 0,02 ml/minut 
upp till 11 000 m3/h 
Reglerar gasflöden upp till 500 m3/h 
med integrerad reglerventil 
  
Utmärkt för dig som önskar dosera 
flockningsmedel eller ozon för din re-
ninganläggning. 
  
  
  
  

Mäter alltid rätt flöde oavsett tryck 
och temperatur 
Snabb respons, 1-2 s. 
Inga krav på raksträckor 
Okänslig för vibrationer 
Temperaturer från 0 till +50ºC 
Analogt bör- och ärvärde 
RS232 och Modbus RS485 

Massflödesmätare 

  

 
  

Massflödesmätare - ultraljud 
Clamp on flödesmätare med ultraljud 
är enkelt att installera och inget svets-
jobb behövs. Att den dessutom inte 
driver och är enkel att kontrollera 
andra mätninga i en vätske system är 
ett pluss i kanten. 

Klarar rör dim. från 6 till 6500 mm 
Inga mekaniska ingrepp i röret 
Kan mäta två flöden samtidigt 
Inbyggd logger för 100000 mätningar 
Mäter volymflöde, massflöde eller 

flödeshastighet 
IP67 
Quickfix - för snabb och enkel monte-

ring 
  
  
  

Massflödesmätare 

 

Portabel ultraljudsflödesmätare 
Hyr eller köp en portabel ultraljudsflö-
desmätare. Kanske vill ni testa innan 
köp eller behöver bara göra mätningar 
under en kort period. Vi kan hjälpa er 
eller hyra ut vår portabla flödesmätare 
till er 

Vid tillfälliga mätningar 
Kontrollera befintliga flöden 
Energioptimera er anläggning 
Kontrollera att era befintliga mä-

tare ger rätt värden 
”Clamp-on” – sensorerna monte-

ras utanpå röret 
Ingen åverkan på rören 
Snabbt montage 
  



Produkt 
Beskrivning Utvalda egenskaper 

AA500 - AutoAnalyzer 

  

 

 

  

Segmented-Flow Analysator för kolori-
metriska labmätningar av dricksvatten, 
avloppsvatten, havsvatten, jordprover, 
tobak, vin mm. 
Kan analysera ex vis 

Fenoler 
Kväve-analyser 
Fosfor-analyser 
COD-Mn 
Cyanid Fri(WAD) och Total 
Aluminium (Total/Fraktionerad) 

En eller flerkanalig 
Ultralåga detektionsgränser 
Väldigt stabilt vid både låga och höga 

halter 
Fullständing automation – startup/

shutdown 
Multitest metoder 
Modular – lätt att uppgradera 
Kraftfull mjukvara 
Stort urval av provväxlare med olika 

kapacitet 
  

AQ 270/300/400

 

Spektrofotometer för vikiga labmät-
ningarav vatten, avoppsvatten, jord-
prover mm. 
Kan analysera ex vis 

COD 
Kväve 
Fosfor 
Ammoniak 
Fenoler 
Sulfat 

  

Mycket hög kapacitet 
Robotiserad för snabb provbered-

ning 
Låg reagensförbrukning 
Programmerbar, automatiserad 
USEPA godkänd för både dricks-

vatten och avloppsvatten 

MiniLab BOD analysa-
tor 

 

 

Automatiserar hela flödet för BOD 
analyser inklusive: 
Pipettering, utspädning 
Streckkodsläsning 
Öppnar/stänger flaskor 
pH mätning och justering 
Luftning av prov 
Homogenisering av prov 
Mätning av löst syre 
Beräkning ach validering av BOD 
Kan integreras till LIMs 

24/7 kontinuerlig drift 
Exakt, repeterbar, inga mänskliga 

felkällor 
Minskad regaensförbrukning 
Låga kostnader per prov och mindre 

avfall 
Från 60-300 prov per timme 
Kan utrustas med multipla elektroder 

även för pH, konduktivitet, turbi-
ditet, alkalinitet och COD 

Använder standardflaskor för BOD 



Produkt 
Beskrivning Utvalda egenskaper 

Oljedetektion 

 

 

Mäter olja på vatten 
Mät oljeläckage tidigt! 
Beröringsfri sensor för detektering av 
olja på vatten och mark . Mycket exakt, 
lätt att underhålla, finner algblomning 
och oljeutsläpp tidigt så att du kan rea-
gera snabbt vid läckage/Utsläpp. 

Tidig detektion av olja på vatten 
Beröringsfri detektering 
Lång livslängd, Lågt underhåll 
24/7 Drift även i tuffa miljöer 
ATEX 
Mät i hav, pumpgrup, bäck eller dam-

mar. 

Fotometri 

 

 

  

Koncentrationsmätning i vätska 
Svensk moduluppbyggd fotometer som 
kan användas för färgtalsmätning eller 
koncentrationsmätning i UV/VIS/NIR.  
Kan även mäta UV-fluorescens och då 
detektera läckage av olja eller andra 
fluorescerande vätskor 
Kemtraks DCP007 ger optimala förut-
sättningar för en noggrann och bekym-
mersfri mätning genom att ha all elekt-
ronik separerad från processen och 
använda fiberoptik till antingen en ge-
nom-flödesarmatur eller en probe 

Säker övervakning i realtid. 
Lång livstid. 
Moduluppbyggd 
Inline- eller bypassmätning 
Kan användas för både vätska och gas 
Mätcellerns längd väljs efter mät-

koncentrationen. 
Stabil över tid 
Referensvåglängd=Minskar underhåll 

och problem med skitiga gaser. 
Modern programvara 

Viskositet 

  

 

Onlinemätning av viskositet 
ViscoScope system består av tåliga sen-
sorer med tillhörande transmittrar som 
är utformade för processindustrin. 
Det utmärkande för dessa inline viskosi-
metrar är att det inte finns några rörliga 
delar, och således har de ej några pack-
ningar som kan läcka. Mätkroppen 
oscillerar med ca 1 µm. 

Monteras i alla riktningar direkt i tank, 
reaktor eller rör 

Mät dynamiska viskositeten direkt i 
processen 

Kalibrerade med NIST-spårbara oljor. 
Lätt att driftsätta 
ATEX 
Upp till 1500°C 

Turbiditet 

 

 

  

Mäter grumlighet i vätska 
Svensk moduluppbyggd fotometer som 
kan användas för gas i UV området eller 
för grumlighet i oljor eller vatten i UV/
VIS/NIR. Även i EXD kapslad. 
  

Säker övervakning i realtid. 
Lång livstid. 
Moduluppbyggd 
Inline- eller bypassmätning 
Flera gaser i samma mätning 
även för vätska 
Mätcellerns längd väljs efter mät-

koncentrationen. 
Stabil över tid 
Referensvåglängd=Minskar underhåll 

och problem med skitiga gaser 
Modern programvara 



Produkt 
Beskrivning Utvalda egenskaper 

Analysatorer vatten 

 

 

Vattenanalysatorer för VA 
Analysatorer för vatten&avlopp som 
kan mäta exempelvis 

COD/TOC/TC, 
PO4 3+ 
Total fosfor 
NH4 + 
NO2 
Totalkväve mfl 

Upp till sex kanaler per analysator 
Stabila med enkelt underhåll 
Finns som kombinations-instrument 

som kan mäta flera parametrar 
NO2-N / NO3-N / NH4-N / PO4-P / 

SAK / CSB / Turbidity / TOC kan 
kombineras i samma analysator 

Fjärrövervakning 
  

Onlinefiltrering 

 

 

Filtrering av svåra provströmmar  
CeraClean filtrerutrustning kan använ-
das ihop med Braun+ Luebbe Power-
mon serie för att ge ett kontinueligt 
flöde av renade prover för analys. Ce-
raclean avlägsnar fasta partiklar och 
högmolekulärt material  som stör mät-
ningen och ger driftsproblem i analysa-
torerna 

Lite uppehållsvolym ger snabb respons 
Låg energiförbrukning 
Levereras färdigmonterad för snabb 

nstallation och driftssättning 
Automatisk backspolning ger långa 

serviceintervall 

Inlinesensor 

 

 

Fullspektra UV/VIS spektrofotometer för 
neddoppning 
Modernaste tekniken för att mäta di-
rekt i tanar, bassänger eller rör. 
Mätning i 200-700 nm gör tillsammans 
med en kraftfull mjukvara att ett flertal 
parametrar kan mätas direkt i vattenbe-
handlingen 

Susphalt 
DOC, COD 
Nitrat 
BTX 
Benzene 
Phenoler 
m fl 



Produkt 
Beskrivning Utvalda egenskaper 

Multitransmitter 

  

 

pH/Redox/löstsyre/konduktivitet 
Enkla transittrar för komplexa mätningar 
är en förutsättning i krävande processer. 
Flexa är vad den låter som, flexibel. 
  

Moduluppbyggd analysator för 
pH, konduktivitet eller syre 
För smarta eller analoga sensorer 
Pekskärm 
1-5 mätpunkter per transmitter 
Digital kommunikation med 

HART, Profibus eller Foun-
dation Fieldbus 

Avancerad diagnostik 
Indikering av sensorstatus 
  

pH-elektroder 

  
 
 
 
 
 

 

Komplett pH/redox program 
OmniProcess har många olika pH elek-
troder för ganska bekymmersfria medier 
till riktigt knepiga. Vår applikationskun-
skap på området är omfattande. 
Kombinerat med löst syre eller kondukti-
vitet kan processkontrollen bli enastå-
ende. 
Med smarta elektoder är det ännu en-
klare än tidigare att utföra service. Välj 
mellan att göra kalibrering på kontoret 
eller fält. 
  
  

FU24 kombinations.-elektrod 
med inbyggd Bellomatic, bra 
även i jonsvaga vatten 

pH-givare även med förseglad 
referenscell ger en lång livs-
längd och hög stabilitet 

Minimalt underhåll 
Lösningar för starkt förgiftande 

medier samt processer med 
snabba temperatur och tryck-
förändringar 

Även handhållna pH-instrument 
  

Konduktivitet 

 

 

Resistiva och induktiva givare 
Kan mäta alltfrån ultrarena vatten till 
höga nivåer i koncentrerade lösningar. 
Med konduktivitet kan även koncent-
rationer beräknas i exempelvis syror och 
baser. 
  

  

2- och 4-elektrodssensorer 
Induktiva givare 
Smarta sensorer 
Även handhållna konduktivitets-

instrument 



Produkt 
Beskrivning Utvalda egenskaper 

pH21 

 

 

pH för vatten&avlopp 
En helt ny pH-sensor från Yokogawa 
designad just för kraven i VA-
branschen. Används samma pH-
sensor för upp till 80 % av alla appli-
kationer för VA 

Inbyggt chip för SENCOM Smart 
adapter, men kan också använ-
das analogt 

Kalibrering på lab och enkelt utbyte 
av sensorer 

Tillverkas i återvunnen PPS-GF40 
för mindre miljöpåverkan 

Mycket hög prestanda till ett kon-
kurrenskraftigt pris 

SENCOM4.0 

  

  

  

  

  

  

  

l 

  Ett helt nytt koncept med smarta 
digitala sensorer från Yokogawa 

Mätning av pH, konduktivitet och 
löst syre 

Möjliggör flerkanaliga transmittrar 
Kalibrering på lab och enkelt utbyte 

av sensorer 
Möjligt att koppla sensorer direkt 

till PLC eller styrsystem med 
MODBUS kommunikation 

Kontroll och kalibrering av sensorer 
via bluetooth 

Thermo 49iQ 

 

 

Mäter ozon O3 
Smart gasanalysatorerna iQ-serien är 
självdiagnostiserande konstruerade 
för att bli smartare över tiden och 
hjälper till att minimera felsökningsti-
den med en mycket exakt men ändå 
tuff lösning. Thermo Scientific ™ 49iQ 
Ozone Analyzer ger samma nivå av 
ozonövervakning när man mäter 
mängden ozon i den omgivande 
luften med hjälp av UV-fotometrisk 
teknologi med dubbla celler. 

Mät i ppb eller ppm 
Modern analysator 
Enkel service 
Pålitlig teknik 
Låg interferens (dvs mäter bara 

ozon) 
Lätt att kommunisera med TCP/IP 

Oxy 1900 

 
 

Mäter O2 
Flexibilitet, stabilitet och tillförlitlig-
het. Klarar alla zoner. 
Mätområde 0-25% O2. 

Uppvärmd provcell- Ställer mindre 
krav på provgassystemet. 

Flödeslarm via Servomex unika 
Flowcube. 

Tryckkompenserad för barometer 
och processförändringar. Ger 
stabilare mätning. 

SIL2 



Produkt 
Beskrivning Utvalda egenskaper 

Nivågivare Vätska 

 

 

 

Radarnivåmätare vätske material 
Vegapuls 64 
Vega fortsätter att leda utvecklingen av 
radarnivågivare nu med den nya 80 GHz 
tekniken. Denna teknik har en mängd 
fördelar mot tidigare. 
Liten spridningsvinkel < 4°, okänslig för 
kondens och påbyggnad. Finns 
i gängat utförande från G ¾” Den har en 
även bättre noggrannhet i 
närområdet vilket är viktigt i små tan-
kar, klarar att mäta upp till 30 meter. 

Upp till 30 meter 
-40 … +80 °C 
Processtryck:-1 till 20 bar 
Mätosäkerhet 1 mm 
ATEX, SIL2, 4-20mA, Hart, Bluetouth 

Nivågivare Fasta 

 

 

Radarnivåmätare fasta material 
Vegapuls 69 
Vega har utvecklat en ny beröringsfri 
radarnivågivare för krävande 
applikationer. Användningsområden är 
alla typer av tankar och silos 
med mäthöjd upp till 15 meter 

Upp till 15 meter 
-40 … +80 °C 
Processtryck:-1 … 2 bar 
Mätosäkerhet 1 mm 
ATEX, SIL2, 4-20mA, Hart, 
Bluetouth 
  
  

Nivågivare Fasta 

 

 

Nivåmätning av fastmaterial i smala eller 
stora lagertankar, silos 
Vega har utvecklat en ny beröringsfri 
radarnivågivare för krävande appli-
kationer. Användningsområden är alla 
typer av tankar/silos med 
mäthöjd upp till 120 meter. 
Genom ett unikt antennsystem är sprid-
ningsvinkeln endast 4° vilket 
minimerar risken för yttre störningar. 
  

Upp till 120 meter 
-40 … +200 °C 
Processtryck:-1 till 3 bar 
Mätosäkerhet 5 mm 

ATEX, SIL2, 4-20mA, Hart, 

Bluetouth 

  



Produkt 
Beskrivning Utvalda egenskaper 

Nivågivare 

       

 

Radarnivåmätare vätskematerial 
Vegapuls11 
För både vätsta och fasta material 
Vega fortsätter att leda utvecklingen av 
radarnivågivare nu med den nya 80 GHz 
tekniken. 
För enkla processmätningar 
Plasthölje IP66 / IP67, typ 4X 
  

Enkel integration 
Upp till 8 meter 
-40 till 60°C 
Processtryck:-1 till 3 barg 
4-20mA, Bluetouth 
Noggrannhet +/-5mm 
  

Nivågivare 
 

      

 

Nivåvakt vätskematerial 
Vegapuls C11 
För både vätsta och fasta material 
80 mHz. 
För enkla processmätningar 
Plasthölje IP66 / IP67, typ 4X 
Priset talar för sig själv! 
Bra prestanda till priset. 

Enkel integration 
Upp till 8 meter 
-40 till 60°C 
Processtryck:-1 till 3 barg 
4-20mA, Bluetouth 
Noggrannhet +/-5mm 
  

Tryckgivare 

     

 

Tryckmätare 
Vegabar 29 
VEGABAR 39 är en universell trycktrans-
mitter med en metallisk mätcell för 
mätning av gaser, ångor och vätskor. 
Den universella anslutningen som tillval 
för hygienadaptrar säkerställer minskad 
installation och smalare lagerhållning. 
Sensorn har en skärm med drift på plats 
och färgad 360 ° omkopplingsstatusindi-
kering 

Växlar färg efter status 
Enkel integration i styrsystem genom IO

-Link-kommunikation. 
Finns med keramisk membran. 
-40 till 70°C 
Processtryck:-1 till 1000 bar 
Noggrannhet 0,3% 
ATEX, 4-20mA, Bluetouth 
  

Tryckgivare 

 

Tryckmätare 
VEGABAR 39 är en universell trycktrans-
mitter med en metallisk mätcell för 
mätning av gaser, ångor och vätskor. 
Med display på givaren. Växlar färger 
vid larm. 
Bluetouth configuration. 

Växlar färg efter status 
Enkel integration i styrsystem genom IO

-Link-kommunikation 
Finns med keramisk membran. 
-40 till 70°C 
Processtryck:-1 till 1000 bar 
Noggrannhet 0,3% 
ATEX, 4-20mA, Bluetouth 
  



Bankfiltrering 
Nivå- och tryck-
mätning av vatten 
från sjö- och vatten-
täckter. Mätning av 
pH.  

Filterövervakning  
Övervakning av filter i dricksvatten-
tillförsel. Kontrollera flödet och tem-
peratur 

 

Grusbäddfilter 
Mätning av differentiellt tryck i ett 
sandfilter, flödesmätning.  
  
  

Osmosfilter 
Mätning av differenti-
ellt tryck i ett osmos-
filter. 

Ozon behandling 
Tryckmätning/analys/flöde i ozon-
uppsamlingsröret. Kontrollera 
öveskott av ozon i efterkommande 
bassänger. 

Pumprum 
Tryckövervakning/flöde/
oljedetektion och översvämnings-
skydd i pumprummet. 

  

Mätstation 

 
Flodnivå/flödesmätning 
  

Djup brunn 
Nivåmätning i djupa  
brunnar 

Ren vattentank 

 
Nivå-, pH-, konduktivitets-mätning i 
rent vattentank 

Vattentorn 

 
Tryckmätning i ett vattentorn. 
  

Överspänningstank 
Tryck/ flödes-
övervakning och 
punkt-nivå-
detektering i över-
spännings-tanken 

Förhöjda lagringstankar 
Nivåmätning i den upphöjda tan-
ken 

Grova och fina filter 

 
Differensmätning av vattennivån för 
kontroll av skärmning 
  

Kemiska tankar 
 
Nivåmätning och 
punkt-nivåd-
etektering i kemikalie
-tanken 
  
  

Avfallslagerbunker 

 
Nivåmätning i avfallslagerbunkern 



Rökgasskrubber 
Nivåmätning i rök-
gasskrubbern 

Nivåmätning 
sedemente-
ringsbassänge
r 
Nivåmätning i en 
omrörnings-

reaktor. 

Grundvatten-nivåmätning 
Grundvatten-
nivåmätning i bor-
rade brunnar eller 
vattentäkter 
  

Uppslamningstankar i biogasan-
läggningar 

         
Punktsnivå och tryckmätning i energi-
produktion från flytande gödsel 
  
  

Lagringstank för fasta 
material 
Nivå-mätning och 
punkt-nivå-
detektering i lag-
rings-tanken för 
fasta råmaterial 

Lagringstank för flock-
ningsmedel 
Nivåmätning och 
punkt-nivåmätning i 
flocknings-
medelstankar, 
samt doserings-
utrustning. 

Nivåmätning i brunnar 
Punktsnivå i 
brunnar i distri-
butionsnät 

Nivåmätning i rötkammare 
Nivåmätning 
och vakter 
för ratkam-
mare. 

Slamtorkning 
Mät densitet och vattenhalt i slam. 

Dricksvattenledning 
Tryck/flödes-övervakning och punktni-
vådetektering i dricksvattenledningen. 
 
 

 

Sedimentering 

 
Nivåmätning vid sedementtank. 
  
  

Förbränningsmatnings-
rännan 
Upptäckt av ni-
vån i matnings-
rännan 

Kompakta uppslamningstankar i 
biogasanläggningar 
  

 
Nivåmätning i energiproduktion från 
avfall 

Vattenförsörjnings-dam 
Övervakning av dammnivå 
 
 

 

Slamhaltsmätning 
Slamhaltsmätning i rör/tank 

 

 
Slamhaltsmätning i rör/tank 



System 
  
Med system menar OmniProcess en 
integrerad lösning från uttag av prov 
till färdig analys som integreras i 
PLC/DCS. Det kan vara ett skåp för 
gasanalys eller en komplett provtag-
ningsrigg för vattenanalys 
  
  
Nedan några exepel på vad det inne-
fattar: 
Projektering 
Projektledning 
Service 
Kontroll 
Reserdelförsärjning 
Utbildning 
Dokumentation 
Uppstart 
  

Service 
  
OmniProcess har en servicevdel-
ning spridd i Sverige för att snabbt 
kunna hjälpa våra kunder. Vi er-
bjuder serviceavtal för att undvika 
och förebygga stopp. Service och 
reparationer utförs både på plats 
hos dig och på vår verkstad i 
Solna. 
  
Vi erbjuder service på hela vårt 
sortiment så som: 
Labbanalys 
Tryck 
Nivå 
Flöde 
Vätskeanalys 
Gasnalys 
 

Utbildning 
  
OmniProcess har ett brett ut-
byggt utbildningprogram med 
egna och inbjudna föreläsare. 
Vi kan även erbjuda utbildning 
hos leverantörer eller skrädda-
sydda utbildningar hos dig som 
kund. 
  
OmniProcess bjuder regelbundet 
in till kurser inom dessa områ-
den: 
Nivå 
Tryck 
Flöde 
Vätskeanalys 
Gasnalys 
  
  

 

Huvudkontor i Solna Strand, Solna 

Säljkontor på ytterligare 8 orter i Sverige 



Lars-Åke Hägglund 

Marknadsutvecklare 

Papper/Massa 

060-55 40 20 

Petter Holmström 

Produktspecialist och säljare 

Laboratorieutrustning 

08-564 808 53 

Jonas Thelaus 
Produktspecialist 
vätskeanalys,  
08-564 808 41 

Jan-Olov Röttger 
Produktspecialist  
gasanalys 
08-564 808 64 

Daniel Lidberg 

Försäljningschef 

031-381 30 40 

Ingela Ottfalk 

Produktspecialist  

gasanalys 

08-564 808 66 

Gunnar Modig 
Säljare 
Norra Sverige 
060-55 40 12 

Fidde Eriksson  

Säljare  

Södra Sverige 

031-381 30 43 

 Tony Andersson 

Säljare, mellersta och östra Sverige 

019-31 40 20 

Göran Iraeus  

Säljare  

Södra/ Mälardalen Sverige 

021-384 086 

Johnny Olsson 

Applikationschef 

031-7097657 

Martin Janlöv 

Produktspecialist tryck, nivå 

031-381 30 41 

Peter Ramström 

Service Vätska/Nivå 

Sverige 

08-564 808 81 

Emil Ekström Stjernqvist 

Service Gasanalys/

processmätningar 

Sverige 

08-564 808 86 

Neda Arshadi 

Service Labb 

Sverige 

08-564 808 85 

Lars-Göran Persson 

Service Vätska/Labb 

Sverige 

08-564 808 84 
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