
Vesitekniikan asiantuntija



VAG FLOWJET
ilmanpoistoventtiili 
jätevedelle
PN 10/16
Runko Pe-muovia, 
Kansi HST

Omavoimainen säätöventtiili
DN 50-300
PN 10/16
Paineenalennus ja -pito 
Virtauksen säätö ja rajoitus 
Varoventtiili 
Yksisuuntaventtiili 
Paineiskun hallinta 
Uimuriventtiili ym.

Vaa t i v i i n  sove l l uks i i n  l aa ja  va l i ko ima  luo te t tav ia  ra t ka i su ja . 

Hu ipputuo ttee t  joh tav i l ta  la i teva lmis ta j i l ta

VAG EKN läppäventtiilit laipoin
Vesi ja kaasu 
PN  6…40
DN 100…4000
Epoksi pulveri- pinnoite
Kaksoisepäkeskeisellä läpällä

VAG EKO plus kumi-
luistiventtiili laipoin
Vesi ja jätevesi
PN 10/16
DN 40…600
Epoksipulveripinnoite

KWT Patoluukut
Settipadot, säätöluukut, 
Ruostumatonta teräs ja 
HPDE

VAG DUOJET 
Automaattinenilmanpoistovent-
tiili vedelle
PN 10/16/25
DN 50…200
Yksikammiorakenne
3 toiminen

VAG SKR 
Vaimennettu läppätakaisku-
venttiili DN 200-1200
DN 10/16

VAG ZETKA 
Läppä yksisuuntaventtiili
Vesi, teollisuus
PN 10/16
DN 40…400
Laippojen väliin asennettava

VAG KRV 
Pallo yksisuuntaventtiili
Jätevesi, teollisuus
PN 10
DN 40…350



Vaa t i v i i n  sove l l uks i i n  l aa ja  va l i ko ima  luo te t tav ia  ra t ka i su ja . 

Hu ipputuo ttee t  joh tav i l ta  la i teva lmis ta j i l ta

Läppäventtiilit
DN25...1200, PN10/16, valurautapesä-, 
kumi- tai PTFE vuoraus

Palloventtiilit
DN 10...600, PN10/40, hiili- ja hapon-
kestävä teräs PTFE tai metallitiiviste

VAG TOP-STOP 
Kalvo yksisuuntaventtiili
Vesi, teollisuus
PN 10/16
DN 40…400

VAG RETO-STOP 
Kumiläppä yksisuuntaventtiili
Vesi, teollisuus, sammutus-
järjestelmät, jätevesi
PN 10/16
DN 40…300

VAG RSK 
Läppä yksisuuntaventtiili
Vesi, teollisuus, jätevesi
PN 10/16
DN 40…300
Myös vastapainolla varustettuna

Levyluistiventtiilit
DN80...1400, PN6/10, valurauta- 
tai haponkestävä teräs

NAF Setball SF
Pallokalottiventtiili virtaaman 
säätöön, PN 40, DN 25 – 250

EBRO sähkötoimilaitteet
24, 230 ja 400V 100-4000 Nm

Toimilaitteiden lisävarusteet



www.tecaflow.fi

KROHNE
Virtausmittarit puhdas- ja
jätevesille sekä kemikaaleille.
Myös vajaatäyttöisiin putkiin

FOXBORO
Laaja-alueiset paine- ja
paine-erolähettimet

Invent iDisc® 
Tehokas lautasilmastin

Invent iCBA® 
Karkeakuplailmastin  kantoaine- 
prosesseihin ja muuhun vaativaan 
käyttöön

Invent EFlex® 
Erittäin tehokas membraani-
letkuilmastin

Invent TexFlex® 
Teksitiilikalvoinen ilmastin vaa-
tiville teolisuusjätevesille

Invent HCMA 
Tukkeutumaton ja kestävä 
mekaaninen Hyper Classic-
ilmastin 

Arpol 
Arpol joustoliittimet 
DN 50 -2000

iFILT® Diamond Filter 
Kestävä ja tehokas kiekko-
suodatin

Lackeby Rotosieve® 
Rumpusiivilä kiintoaineen 
erotukseen  0 - 435 l/s

Lackeby hiekan käsittely 
Hiekkakaapimet, hiekkapesurit 
ja hiekkalajittimet eri käyttötar-
koituksiin



Lackeby lietelämmönvaihtimet 
Tehokas ja helppohuoltoinen

Lackeby Ilma-vesi-lämmönvaihtimet
Kompressori-ilman jäähdytykseen 
ja lämmön talteenottoon kapasiteetit 
2 250 ja 15 000 Nm3/h

Invent Hyper Classic sekoitin 
Virtausteknisesti ja energia-
taloudellisesti optimoitua sekoi-
tustekniikkaa 

Invent CyperPitch® sekoitin 
Virtausteknisesti ja energiata-
loudellisesti optimoitu pikase-
koitin

Invent Geppert sekoittimet 
Sekoittimia prosessiteollisuuden 
kaikkiin kohteisiin

Invent Think Fluid Dynamix® 
Invent tarjoaa yli 25 vuoden 
kokemuksella palveluita hydrau-
listen rakenteiden suunnitteluun, 
optimointiin ja modernisointiin

Vaughan hakkuripumppu 
Markkinoiden ainoa aito hak-
kuripumppu vaativaan käyt-
töön  virtaama 10 - 2400 m3/h 
vastapaineet maks 55 m

Egger 
Laadukkaat keskipako ja 
aksiaalipumput jätevesille ja 
lietteille

ITC annostelupumput
Laadukkaat pumput tarkkaan 
annosteluun

Vaa t i v i i n  sove l l uks i i n  l aa ja 
va l i ko ima  luo te t tav ia  ra t ka i su ja . 

Hu ipputuo ttee t  joh tav i l ta 
la i teva lmis ta j i l ta



Tecalemit Flow Oy:n tuoteohjelma käsittää venttiilit, pumput, prosessiautomaation kenttälaitteet, 
instrumentoinnin ja tyhjiötekniikan sekä vesihuollon prosessilaitteet. Olemme perinteisesti 
vahvasti mukana prosessiteollisuudessa ja uutena painopistealueena meillä on nyt 
vesitekniikka. Käyttämällä monipuolisesti hyödyksi edellä mainittuja tuotteita voimme tarjota 
asiakkaillemme entistä suurempia kokonaisuuksia ja toimia kokonaisvaltaisena toimittajana ja 
yhteistyökumppanina.

Yrityksen vahvuutena on osaava henkilökunta ja alansa johtavat laitevalmistajat. Laajennamme 
ja ylläpidämme jatkuvasti kilpailukykyistä tuotevalikoimaa ja osaamistamme läheisessä 
yhteistyössä valmistajien kanssa.

Katso kotisivuiltamme www.tecaflow.fi oikea yhteyshenkilö tuotteista ja palveluista mistä olet 
kiinnostunut.

Tiilitie 6, 01720 Vantaa. Vaihde 029 006 280. Sähköposti: asiakaspalvelu@tecaflow.fi • www.tecaflow.fi

Te
ca

Fl
ow

-e
si

te
 F

I 5
00

 •
 1

/2
01

9


