
Snart är det sommar på riktigt...
Under vecka 28-31 har vi stängt för semester !

Vi har bevakning av inkommande epost och försöker svara på tekniska frågor eller fråga om 
produktval under hela semesterperioden. Beställningar som skickas under samma period  
orderbekräftas under v. 32.

OBSERVERA!
Se till att beställa för leveranser som önskas innan vecka 28, eller för leveranser under Au-
gusti månad på ej lagerförda artiklar. 
Flera av våra tillverkare och leverantörer i Italien och Spanien håller
semesterstängt under Augusti!   Alltså inga leveranser förrän i September...

Vi vill passa på att önska Er en varm och skön sommar!

Vänliga sommarhälsningar
EKB Produkter AB

Klas, Håkan, Annette, Peter, Johan & Micke

Postadress:
EKB Produkter AB
P.O.Box 1   
S-121 21 Johanneshov

Nat.  0435-22630          0435-22690
Int. +46 43522630     +46 43522690

Besöksadress/street:
Ängavägen 20  
264 94 KLIPPAN

Telefon/phone: Telefax: email:
info@ekb.se
Hemsida: 
www.ekb.se

PS.
Vänd på bladet...
Där hittar du några intressanta fläkt & ventilationsnyheter från oss! 
Ring oss gärna så berättar vi mer eller gå in på www.ekb.se och läs mer.



FLÄKTAR
...för Industri & Ventilation

EKB Produkter AB   Ängavägen 20   264 94 Klippan
Tel. 0435-226 30 Fax 0435-226 90
epost: info@ekb.se   web: www.ekb.se

EKB-PRODUKTER AB 

...Fläktar för Industri & Ventilation 

NYHETER 
 

Sodeca CMPI
CMPI är en ny serie medeltry-
cksfläktar avsedda för kemisk 
industri, aggressiv
miljö eller marin miljö. Fläkthus i 
rostfritt stål AISI 304/DIN1.4301/
SIS2333 eller 
316/DIN1.4404/SIS2348

Ruck DHA (Aluminium/galvan-
iserad stålplåt)
DHA med horisontellt utblås, 
B-hjul, Hus i Alu(AIMg3), 
varvtalsreglerbar, integrerad TK 
och underhållsfria kullager. 
Modell -P har fast arbetsbrytare. 
Luftflöden från ca 900m³/h till 
15.700m³/h. Kanal 220-630mm.
Luftmängd: 460-1360 m3/h

Sodeca CMRG
CMRG är en robust enkelsugan-
de direktdriven medeltrycksfläkt 
för
kemisk industri, aggressiv miljö 
eller marin/Off-Shore miljö.
Fläkthus och fläkthjul med 
bakåtböjda skovlar i varmgal-
vaniserat stål med
korrosionsklass C5M.

Sodeca BR
BR är en serie s.k. kammarfläk-
tar med flöden från ca 3.500 till 
25.000m3/h.
Robust konstruktion med epoxy-
lackering.

Ruck DVA
DVA med vertikalt utblås, Bhjul, 
Hus i Alu(AIMg3), varvtalsregler-
bar, integrerad TK 
och underhållsfria kullager. 
Modell -P har fast 
arbetsbrytare. 
Luftflöden från 800m³/h upp till 
13740m³/h. Tryck Kanal 220-
630mm.

Sodeca HBA
Ny kanalfläkt med motorn 
avskiljd från luftströmmen. När 
man vill transportera luft kon-
tinuerligt med temperatur upp 
till max +150°C (sporadiska 
tillfällen upp till +200°C) Finns i 
specialutförande för Marin/Off-
Shore miljö, kemisk industri eller 
till olika kraftanläggningar. 
Luftmängd: 1600-21700 m3/h


