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VENTILSERVICE HOS KUNDEN

Vi har et større antal servicebiler med kompetente serviceteknikere til rådighed, som hurtigt kan rykke ud og hjælpe med renovering af 
ventiler i din virksomhed. Afhængig af opgavens art og omfang kan vi mande op og stille med det nødvendige personale til at løse opgaven.

Servicebilerne er indrettet som komplette værksteder med testbænk, drejebænk, slibeudstyr og andet værktøj. 
Vi behøver kun tilgang til 230V-forsyning for at gå i gang med opgaven hos jer.
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Vi har TESON online testudstyr, som kan afprøve 
sikkerhedsventiler uden at demontere dem.  

Det betyder at anlægget kan afprøves under drift og 
ved de aktuelle tryk- og temperaturforhold.

Med hjælpebelastede sikkerhedsventiler,
(sikkerhedsventiler med pneumatisk 
aktuator og LESER-system 700), 
kan man generelt køre med et 
højere anlægstryk, og derved opnå 
større virkningsgrad og mindre 
mediespild. Dette system kræver dog 
regelmæssig service, som vi også kan 
udføre.  Vi servicerer aktuatorerne på 
sikkerhedsventilerne samt efterser og 
kalibrerer styreskabet. Vi kan tilbyde 
en fast årlig serviceaftale, såfremt det 
ønskes.

SIKKERHEDSVENTILER/STYRESKAB ALLE VENTILTYPER

Vi arbejder med alle type ventiler uafhængig af fabrikat.
Her vises en sædeventil der renoveres.

TESON - ONLINE-TEST AF SIKKERHEDSVENTILER



Magnus Sjöberg
Servicechef / Planlægning

Tlf. direkte + 46 47 91 55 33
Mobil +46 70 666 46 30
E-mail: magnus.s@mec-con.se

Kenneth Holmen
Markedschef Industri

Tlf. direkte +45 46 96 00 78 
Mobil +45 40 87 95 01
E-mail: kh@armatec.dk

Osby

København
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Mec-Con AB startede i 1980, og siden starten har vi haft en målsætning om at udføre serviceopgaver
på den bedste måde både for jer som kunder og for vores personale, som er den vigtigste ressource 
vi har. Vi tilstræber at arbejde omkostningseffektivt og professionelt, og kan som merværdi hjælpe 
med at skaffe reservedele.

Siden februar 2015 er vi blevet en del af Armatec-koncernen, og vi udfører arbejde i Danmark via Armatec
A/S. Kontakt os, så hjælper vi jer med service af ventiler inkl. afsluttende test og dokumentation.

Kontakt os

Kenneth Hougaard
Servicechef Industri, værksted & lager

Tlf. direkte + 45 46 96 00 81 
Mobil + 45 20 81 58 44
E-mail: kho@armatec.dk 

ARMATEC A/S 
Mjølnersvej 4-8 - DK2600 Glostrup

www.armatec.dk 

Mec-Con AB
Verkstadsgatan 3 - SE 283 50 Osby

www.mec-con.se
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