Värme • Kyla • Ventilation • Avfuktning

Ledande inom klimatlösningar

Svensk kvalitet.
Internationella framgångar.
VEAB Heat Tech AB grundades 1967 och är idag Europas
främsta tillverkare av elektriska kanalvärmare.
Vårt produktsortiment utökas och förbättras ständigt och
idag tillverkar vi en rad olika modeller av kanalvärmare,
kanalkylare, värmefläktar samt avfuktare. Våra produkter
utvecklas, konstrueras och tillverkas i Sverige och vi lägger
yttersta vikt vid kvalité och säkerhet.

För uppvärmning av lokaler där kraven inte är fullt så tuffa,
tillverkar vi värmefläktar i en ren, snygg design lämpliga för
”öppet” montage i butiker, sporthallar och liknande.

Våra kanalmonterade produkter ingår i ventilations-system
för kontor, bostäder, butiker, industrier, sjukhus, båtar,
oljeplattformar med flera.

Med oss får du en intresserad,
flexibel och pålitlig partner.

Vårt breda program med mobila elektriska värmefläktar och
avfuktare har en lång tradition och en stark ställning inom
den professionella byggsektorn.
Kunder inom marin, offshore, kemi och andra industrier
med tuff miljö p.g.a korrosion, damm och explosionsrisker
ställer höga krav på säkra och tåliga produkter. Här har VEAB
utvecklat värmefläktar och kanalvärmare som röner stora
internationella framgångar.

VEABs fabrik ligger i Hässleholm i södra Sverige och omfattar drygt 10 000 m².

Våra produkter exporteras
till ett drygt fyrtiotal
länder

Heltäckande program för uppvärmning, kylning,
ventilation och avfuktning
Kanalvärmare - elektriska

CV

VFL/VFLPG/VTL/VRA

VFL2-Ex/VTL2-Ex/VRA2-Ex

För uppvärmning av luften i ventilationssystem.
Med inbyggd alt. separat styrutrustning.
Ex-modellerna är ATEX-godkända för miljöer med tillfällig explosionsrisk.

Kanalvärmare - värmevatten

CWW

CFW

PGV

För uppvärmning av luften i ventilationssystem.
Kan kompletteras med separat styrutrustning. Lagerfört standardsortiment.

Kanalkylare - kylvatten

CFK

CWK

PGK

För kylning av luften i ventilationssystem.
Kan kompletteras med separat styrutrustning. Lagerfört standardsortiment.

Kanalkylare - DX kyla/värme

PGDX
För kylning/uppvärmning av luften i ventilationssystem.
Anpassad för kombinerad kyl- /värmedrift tillsammans med
värmepump.

Kundanpassade kanalvärmare/kanalkylare

DXES/DXCS

WHS

Produkter för kanalvärmare/kanalkylare för värmevatten/kylvatten/DX/Ånga
Tillverkade enligt kundspecifikation.

Värmefläktar - vattenburna

AW/C/CE/D/Ex/H
AW DX22CE

AW DX/ AW K

CAW
För permanent uppvärmning av lager, butiker, etc.
Monteras i tak.

För permanent uppvärmning/kylning av industrilokaler, sporthallar, butiker, etc.

Elektriska värmefläktar

EA

ROBUST
För korrosiva eller brandfarliga miljöer,
alternativt fartyg/offshore eller miljöer med
hög omgivningstemperatur.
Serien täcker kapslingsklass upp till IP65.

ENV-L
För permanent uppvärmning av
industrilokaler, garage mm.
Kan styras av extern 0..10V:s styrsignal.

Fläktar i IP44 för permanent uppvärmning
av fuktiga och våta utrymmen.

BX/KX
Mobila, kompakta värmefläktar för effektiv tillskottsvärme
på byggarbetsplatser, industrier och i garage etc

Avfuktare

Symboler primärmatning

LAF
Mobila avfuktare för proffsbruk på byggarbetsplatser,
i lager och vid sanering av vattenskador.
Den mindre modellen är framtagen för konsumentmarknaden.

El

Värmevatten

Kylvatten

Kompressor/
värmepump

Smarta lösningar.
Enkel installation, drift och skötsel.
VEABs främsta kännetecken är kvalitet.
Vi investerar ständigt i maskiner och utrustning och vi
använder bara material som säkerställer vår höga kvalitet.
Plåten vi använder är belagd med en yta som skyddar
under många år och som samtidigt ger installationen ett
proffsigt intryck.
Rörelementen är helkapslade och av rostfritt stål.
Vår verksamhet är kvalitetssäkrad och miljöcertifierad
och våra produkter uppfyller gällande europeiska normer,
EMC-krav och krav på CE-märkning.
Samtliga elektriska produkter testas före leverans.
Kompletta paketlösningar
Många kunder väljer våra produkter kompletta med
integrerad reglerutrustning.
Installation och drifttagning blir enklare, montagetiden
minskar och funktionen blir säkrare.
Som option finns Modbus för kommunikation till
övergripande fastighetssystem.

Inbyggd reglerutrustning och
flödesvakt förenklar installationen
och sänker installationskostnaderna.
Modbus-kommunikation som tillval.

Kanalvärmare/kylare i täthetsklass C enligt EN 15727 säkerställer
energieffektivitet.

Support för kundspecifika lösningar
Inom VEAB har vi bortåt 50 årserfarenhet av
utveckling av energieffektiva lösningar.
Vårt Konstruktions- & Utvecklingsteam behärskar
tekniklösningar inom el, vatten, köldmedia samt
styr- och reglerteknik.
Teamet bistår även med att ta fram lösningar som inte
täcks av våra standardprodukter. Det kan gälla förstärkt
elektrisk isolering, korrossionssäkra material, installationer i
miljöer med explosionsrisker m.m.
Stina som är en av alla våra
duktiga medarbetare säger
såhär:
”Detta är ett stimulerande och
omväxlande arbete och jag trivs
jättebra.
Jag har arbetat på VEAB i 19 år
och en stor del av att jag trivs så
bra beror på bra arbetsmiljö och
kollegor.”

De ATEX-godkända elektriska kanaloch aggregatvärmarna är anpassade
för miljöer med explosionsrisk.

Värmefläktarna AW C/D/Ex/H
klarar, tack vare sin konstruktion,
tuffa miljöer med höga krav på
säkerhet.

På vår hemsida finns den mesta
informationen du behöver
På vår hemsida finns utförlig information om alla våra produkter.
Du kan ladda ner datablad, installationsanvisningar och certifikat. Här finns även ett
beräkningsprogram som hjälper dig att beräkna lämplig modell för dina behov.

Välkommen in!

VEAB Heat Tech AB
Tel +46(0)451-485 00
www.veab.com • veab@veab.com
Sweden

