
Kompetent service i 
SVERIGE



SAMSON AG i Frankfurt
SAMSON - Ett namn, välkänt världen över, synonymt med entre-
prenörsanda, kvalité och innovation. SAMSON är aktiva överallt 
där man reglerar ånga, vätskor och gaser. Företaget är känt för 
att ha ett komplett produktsortiment inom instrument och regler-
ventiler men har även de mest moderna integrerade systemen för 
processautomation. 
Gemensamt fokus för produkterna är användarvänlighet, teknik, 
funktion och låg livscykelkostnad.
 
SAMSON MÄT- OCH REGLERTEKNIK AB i Sverige
Det svenska dotterbolagets uppgift är att ge snabb och kompetent 
service åt svenska kunder. Vårt huvudkontor med lager, service och 
utbildningscenter ligger i södra Göteborg och vi har regionkontor i 
Stockholm och Malmö. Vi klarar korta leveranstider tack vare venti-
lernas modulkonstruktion och ett väl genomtänkt lagersortiment.

Det är vi som är SAMSON Sverige
Du träffar förmodligen någon av våra regionansvariga försäljnings-
ingenjörer; Boban, Daniel, Gunnel eller Per. Inom fjärrvärme träffar 
du även Kim. Vår administration och ekonomi sköts av Gun och våra 
tekniska frågor av våra försäljningsingenjörer Salle och Janne. 
Anders och Per E  sköter vårt lager, Bengt vår service och Roland är 
chef för den svenska verksamheten.

        SAMSON – DET ÄR VI

Lägesställare 3730
Våra lägesställare är avancerade och användarvänliga. Teknik 
och konstruktion bidrar till den höga reglernoggrannheten hos 
SAMSONs reglerventiler. Programvaran EXPERT plus möjliggör di-
agnostik och förebyggande underhåll. Lägesställarna finns i ett antal 
utförande, däribland HART, FOUNDATION Fieldbus och Profibus. 
SIL3-godkännandet garanterar en hög funktionssäkerhet.
Ytterligare styrkor är att de är självkalibrerande, har låg energiför-
brukning och har ett enkelt menysystem.

Service
Vår serviceavdelning har ett nära samarbete med såväl SAMSON 
i Frankfurt som utvalda lokala ventilservicefirmor. Egen kunnig 
servicepersonal garanterar snabb och kompetent service för alla 
SAMSONs kunder. På bilden gör Servicechef Bengt Rödström en 
översyn av packningar och trim på ventil 241.

Montage och Test
Vi monterar exakt den ventil du behöver. Anders Eriksson skräddarsyr 
den ventil som efterfrågas och testar enligt våra kvalitetsinstruktioner. 
Anders har en god överblick över vårt lager och vid behov kan han 
snabbt kontakta våra tyska eller nordiska kollegor om något brådskar.

Reglerventiler
Reglerventilserierna 240, 250, 280 och 290 är våra mest allsidiga 
ventiler med den största flexibiliteten. Genom sin moduluppbyggnad  
täcker ett begränsat antal varianter de flesta behoven vad gäller 
tryck, temperatur och flöde. Reglernoggrannheten är utmärkt med 
en minimal hysteres tack vare ställdon och lägesställare. Hög kvalitet 
och få ingående detaljer ger låga reservdelskostnader och litet re-
servdelslager för kunden. Ställdonen är pneumatiska, elektriska eller 
elektrohydrauliska.



Mikroventil typ 3510 
n		För reglering eller  

dosering av små flöden
n		DN 15 till DN 25
n		PN 100 och PN 400
n		–200 till +450 °C
n		Material WN 1.4571
n		KVS 0,0001 till 1,6

Reglerventil serie V2001
n		För maskinbyggare  

och standardiserade  
applikationer

n		2-vägs, 3-vägs
n		DN 15 till DN 100
n		PN 16 till PN 40
n		–10 till +300 °C
n		Material EN-JL1040,  

WN 1.0619/1.4581
n		Pneumatiska eller  

elektriska don

Aseptisk reglerventil 
typ 3249
n		För läkemedels- och  

livsmedelsindustrin 
n		DN 15 till DN 80
n		PN 10
n		–10 till +180 °C
n		Material WN 1.4404 
n		Certifikat: FDA, USP VI  

och EHEDC

Självverkande temperatur-
regulator typ 1 och typ 4
n		För enkel och driftsäker 

reglering av temperatur
n		DN 15 till DN 50 
n		PN 16 till PN 25
n		–10 till +220 °C
n		Material EN-JL 1040,  

EN-JS 1049, 1.0619, 1.4408
n		Inställningsområde i inter-

vall mellan -10 till +250 °C

Högtrycksventil serie 250
n		För alla användningsom-

råden med höga tryck och 
temperaturer

n		DN 15 till DN 600
n		PN 16 till PN 400
n		–269 till +500 °C 
n		Material EN-JL1040 eller 

högkvalitativa legeringar
n		2-vägs, 3-vägs, vinkel- och 

4-flänsutförande
n		AC-Trim för kritiska drifts-

förhållanden
 

Elektriskt ställdon typ 5824
n		För fjärrvärme, fjärrkyla 

och industriella processer
n		Slaglängd 15 till 60 mm
n		Ställdonskraft 0,280 till 

12,5 kN
n		24 V, 120 V, 230 V
n		IP 54/IP 65

PRODUKTER

Hygienisk reglerventil  
typ 3347
n		För läkemedels- och  

livsmedelsindustrin 
n		DN 15 till DN 80
n		PN 10
n		–10 till +160 °C
n		Material WN 1.4404 
n		Certifikat: FDA,  

EHEDC och 3

Industriell regulator 
TROVIS typ 6495-2
n		För enkla reglerloopar  

eller avancerad process-
reglering

n		Programmering och konfi-
gurering via frontpanelen

n		Flexibel mjukvara
n		Ingång för Pt 100, termoe-

lement, potentiometer
n		4 till 20 mA, 10 V

I/p omvandlare typ 6111
n		För omvandling av en elek-

trisk signal till pneumatisk
n		DIN-skena, matning upp  

till 10 bar
n		Insignal 4 till 20 mA
n		Utsignal 0,2 till 1 bar

41-serien
n		Tryckreducering 41-23 eller 

överströmningsventil 41-73
n		Vätskor, gaser och ånga
n		DN 15 till DN 100
n		PN 16 till PN 40
n		–10 till +350 °C
n		Material EN-JL1040, EN-

JS1049, 1.0619, 1.4408 mfl
n		Inställningsområde 5 mbar 

till 28 bar
n		Kan fås med och utan 

bälg samt med och utan 
tryckbalansering

Snedsätesventil typ 3353
n		För On/Off styrning av 

vätskor, gaser och ånga
n		DN 15 till DN 50
n		PN 40
n		–10 till +180 °C
n		Material WN 1.4581
n		Självjusterande packbox 

med V-ringar av PTFE och 
Grafit

n		Stänger mot stora diffe-
renstryck, upp till 40 bar

44-serien
n		FTryckreducering 44-1 eller 

överströmningsventil 44-6
n		För luft 150 °C, gas 80 °C 

och vätskor 150 °C  
n		 G ½, G ¾ , G 1 samt 

DN 15, DN 25, DN 40 
DN 50

n		Inställningsområde 0.2  
to 20 bar

n		Material CC491K/
CC499K, EN-JS1049, 
1.4408

n		EPDM, FKM, FFKM, PTFE



Världens största tillverkare av pneumatiska vridande ställdon. Enkel- 
och dubbelverkande samt don för tex hög temperatur, dosering, 
snabbstängande och 3-stegsreglering.  

Kompletta systemlösningar och produkter för fastighetsautomation 
och fjärrvärme.

Avancerade vridspjäll, kul- och kulsegmentventiler i specialmaterial. 
Användningsområden är olja, gas, fjärrvärme och fjärrkyla.

KONCERNBOLAG

Reglerventiler är vår kärnverksamhet. Vi har en komplett produkt-
portfölj som uppfyller de flesta kravprofilerna oavsett om det gäller 
robusta självverkande regulatorer eller avancerade processventiler. 

Kulventiler, piggingsystem samt linade vridspjäll och reglerventiler 
för slitande media.

Nyckelfärdiga riggar och system för processautomation samt mag-
netventiler med bla extremt låg energiförbrukning och maxtempe-
ratur +80C.

Avancerade 2-vägs, 3-vägs och 4-vägs kulventiler. Levereras för 
såväl låga som höga tryck- och temperaturområden. Finns som 
Floating, trunnion, cryo, block & bleed

Vridkägelventiler som kombinerar styrkan hos regler-, kulventiler och 
vridspjäll. För enkla standard applikationer till de mest krävande vad 
gäller tryck, temperatur och slitande media. TA luft godkända som 
standard.

Keramiskt linade kul- och slidventiler för korrosiva och slitande me-
dia vid höga tryck och temperaturer. Användningsområden inom de 
flesta branscher i såväl on/off- som reglerapplikationer. 



SAMSON MÄT- OCH REGLERTEKNIK AB 
Kungsporten 1A, 427 50 Billdal · Box 67, 427 22 Billdal
Telefon: 031 939130 · Telefax: 031 914019 
E-Mail: info@samson.se · Internet: www.samson.se
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