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Nyheter och storsäljare!

VENTILATION OCH BRANDSKYDD!
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NYA KOMPAKT
AGGREGAT
Nu lanserar vi Eurovent-
certifierade kompakt
aggregat med integrerat 
styr och reglersystem 
samt integrerad kyl och 
värmepump.

UTAN VATTEN
INTRÄNGNING
E-line är en ny generation 
takhuvar med en unik 
konstruktion som effektivt 
förhindrar vatteninträngning. 

ENKLARE  
MONTERING
EasyLine  är en ny serie 
brandspjäll som monteras 
säkert och kostnads
effektivt utan drevning 
och efterlagning.

SMARTA  
VAVLÖSNINGAR
Marknadens bredaste 
produktsortiment och 
med smarta kostnads
besparande styrsystem 
som förenklar installation 
och driftsättning.

EKOVENT är ett Malmöbaserat företag som i drygt 45 år utvecklat, produ

cerat och marknadsfört produkter inom ventilation och brandskydd. Med 

egna fabriker, egen utvecklingsavdelning och lokala säljkontor tar vi fram 

prisvärda produkter av högsta kvalitet som möter dina behov. 

Vi ger dig:

• Skräddarsydda lösningar

• Lättinstallerade produkter

• Full support

• Bättre totalekonomi

Om du värderar trygghet, design och kvalitet vill vi gärna bjuda in dig till 

kreativa möten och ett långsiktigt samarbete där dina behov styr vårt  

arbete. När du samarbetar med oss får du en partner som alltid finns nära 

dig och kan garantera snabba leveranser från ett brett produktprogram.  

Vi har det du behöver!

Det bästa, det mesta och det senaste inom 
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PRISBELÖNTA EMPORIA, MALMÖ
Vid World Architecture Festival år 2013 fick 
Emporia priset för bästa köpcentrum. Vi är 
stolta över vårt bidrag av brand och brand-
gasspjäll, ventilationsgaller, takhuvar och 
injusteringsspjäll.



Har du en vision? 
Vi kan bistå med 
förslag redan på 
idéstadiet.

Varför kan du se våra produkter på byggnationer såsom Friends Arena, 

Emporia och Turning Torso? Jo, därför att vi har arbetat med ventilation 

och kunder med högt ställda krav i över 45 år. Vi har samlat på oss djup 

 kunskap som nu resulterar i attraktiva och unika lösningar för den moderna 

arkitekturens höga krav – det vill säga unik design med både funktion och 

estetik! 

På fabrikerna i Vellinge utanför Malmö har vi alla resurser som krävs för att 

ta fram specialdesignade produkter från ax till limpa – egen utvecklings

avdelning, datorbaserade simuleringsverktyg, fabriksyta på 10 000 m² med 

måleri, laboratorium och en modern maskinpark. Vi kan vidareutveckla och 

förbättra dina befintliga produkter, eller skapa någonting helt nytt. Givetvis 

testas alla produkter så att de garanterat möter kraven. 

Välkommen på kreativa möten!

Skräddarsydda produkter i alla 
dimensioner, former och färger
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VI GER DIG MÖJLIGHETEN ATT SKAPA!

UTOPIA I UMEÅ
Från söder till norr – vi är där luften 
ska strömma. På Utopia i Umeå har 
vi levererat luftbehandlingsaggregat 
med roterande värmeväxlare. Totalt 
luftflöde  24 m³/s.

CIRKUS I STOCKHOLM
I juni 2014 fick Cirkus i Stockholm ett 
nytt scenhus. EKOVENT fick uppdraget 
att leverera luftbehandlingsaggregat 
med roterande värmeväxlare. 
Totalt luftflöde  19,5 m³/s.
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TURNING TORSO, MALMÖ
Lugn, det brinner inte – det bara lyser!  
Vi fick förtroendet att leverera brand och 
brandgasspjällen i Malmös landmärke.



Det räcker inte med en bra produkt, det vet vi. Totalkostnaden kan snabbt 

bli hög när man tar med installationskostnader, leveransförseningar och 

funktionsfel. Därför säljer vi inte bara produkter, vi säljer totallösningar som 

inkluderar allt från utbildning och utförliga montageanvisningar till teknisk 

support och har lokala säljkontor med snabb service. 
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VI SÄLJER TOTALLÖSNINGAR

SHOWROOM PÅ 400 M²
Välkommen till vårt showroom i Vellinge 
där vi pratar om allt från materiallära till nya 
innovationer och lagkrav. 

CADFILER SOM UNDERLÄTTAR 
DITT ARBETE
Med  MagiCAD och CADvent får du utmärkta 
funktioner som underlättar och effektiviserar 
ditt arbete. 

LOKALA KONTOR 
Den kompetenta personalen på våra lokala 
säljkontor kan hjälpa till med det mesta. Idag 
har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, 
och Umeå.

CFD GER EXAKTA  
STRÖMNINGSANALYSER 
CFD (Computational Fluid Dynamics) är en 
avancerad programvara som i kombination 
med praktiska tester hjälper oss att analysera 
olika scenarier för luftens strömningar.

WEBBSHOP OCH BERÄKNINGS
PROGRAM
Som kund kan du enkelt beställa varor i vår 
webbshop. På webben kan du även använda 
dimensionerings och beräkningsprogram 
som gör det enklare att välja rätt produkt.

SNABBA LEVERANSER
Eftersom vi har full kontroll över våra produk-
ter kan vi i de flesta fall leverera samma dag 
eller med några dagars varsel. 
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Vi tror på kunskap, långsiktighet och dynamiska samarbeten. Därför är vi medlemmar i 
viktiga branschorganisationer som:

TOPPMODERNA FABRIKER  
PÅ HEMMAPLAN
Idag handlar produktutveckling mycket om teknik och datoriserade processer, men man 

glömmer lätt bort att varje produkt faktiskt är ett gediget hantverk. EKOVENT startade 

som traditionellt plåtslageri redan 1972 och därmed kan vi hävda att vi har en nedärvd 

material känsla och produktstolthet.

Idag har EKOVENT två toppmoderna fabriker på 10 000 m² med alla resurser som krävs 

för att anta de tuffaste utmaningarna och ständigt ligga i framkant – här finns allt från hel

automatiska robotar och ytbehandlingsanläggning till laboratorium och testutrustning.   
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I vårt sortiment finns många välkända produkter 

men vi lanserar ofta nya innovationer som vi vet att 

våra kunder behöver, ofta innan de vet det själva. 

I vårt ventilationsprogram hittar du bland annat 

brandspjäll, takhuvar, takgenomföringar, nätgaller, 

inspektionsluckor, VAV och aggregat samt styr- och 

övervakningssystem.

DET DU LETAR 
EFTER OCH DET 
DU INTE VISSTE 

FANNS
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TAKHUVAR ELINE
FÖR LÅGA TRYCKFALL
EKOHKE, HAE och HUE är en ny serie takhuvar som är konstruerade 
för mycket låga tryckfall. De har en unik konstruktion som effektivt 
förhindrar vatteninträngning. Levereras som standard i korrosivitets-
klass C4.

TAKHUVAR DESIGNLINE 
FÖR  HÖGA KRAV
EKO DESIGNLINE möter de högsta kraven på funktion och design. 
Installationen integreras i byggnadens arkitektoniska formspråk och 
förstärker den totala miljöbilden. CFDberäkningar kan tillhandahållas vid 
specialanpassningar.

BRANDSPJÄLL EASYLINE 
LÄTTINSTALLERAT! 
Brand/brandgasspjäll EasyLine är en ny serie brandgasspjäll i 
brandteknisk klass EI60/ EI120 som är utvecklade för montage utan 
drevning och efterlagning. Konstruktionen medför snabb, enkel och 
kostnadsbesparande installation utan tillbehör eller andra byggnads-
tekniska åtgärder.

STYR OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM SAFELINE 
TRÅDLÖST!
Styr och övervakningssystem SafeLine används för automatisk övervakning 
och funktionskontroll av brand och brandgasspjäll. Systemet arbetar helt tråd-
löst, vilket eliminerar behovet av kabeldragning mellan centralenhet och spjäll. 
Med SafeLine blir installationen enklare, billigare och flexiblare.



Vi kan erbjuda mycket effektiva lösningar genom att kombinera 

toppmoderna komponenter och programvara med snabb instal

lation och lätt underhåll, vilket minimerar livscykelkostnaden för 

produkterna. Ett brett utbud av funktioner gör våra aggregat  

unika på marknaden.
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KOMPAKTAGGREGAT MED  
INTEGRERAT STYR- OCH  
REGLERSYSTEM 

OPTIONSMAXADE  
ÖVERVAKNINGSSYSTEM 
EKOKOER C35 är en produkt för att kontrollera luftkvalitet och 

temperatur i ett rum. Systemets fördel är den moderna designen 

och teknologin som medför många val i en enda plattform. 

Användaren får en bättre komfortnivå, bättre produktivitet och 

en sundare livs och arbetsmiljö. Till plattformen finns en särskild 

programvara som har konstruerats för att vara en kostnadseffektiv 

lösning för centraliserad styrning av HVACanläggningar. 

EKORVPC och RVPP är VAVspjäll med hög regleringsprecision 

och kan levereras med ställdon av önskat fabrikat med valfritt 

kommunikationsprotokoll. (LonWorks, MODBUS, KNX och BACnet).

EKOVENT VAV-SYSTEM  
MED SMART REGLERING
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I SLUTÄNDAN 
HANDLAR DET OM 
TRYGGHET OCH 
LIVSKVALITET”

”
”
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Vi har en lång relation med en av de världsledande tillverkarna på 

fläktar för brandgas och ventilation. TROXXFans har sålts i Sverige 

i över 40 år. Deras kompetens och långa erfarenhet borgar för 

högkvalitativa produkter som erbjuder högsta säkerhet och passar 

till alla typer av applikationer.

FLÄKTAR FRÅN EN  
VÄRLDSLEDANDE TILLVERKARE

EKOBVAXO/ BVAXN
FLÄKTHJUL MED OLIKA BLADVINKLAR 
Dessa anpassningsbara brandgasfläktar 
klarar upp till temperaturklass F400/ 
F600. Fläkthjulet kan fås med olika blad-
vinklar beroende på storlek och önskad 
kapacitet, den nominella diametern lig-
ger mellan 315 och 1250 mm. Volymflöde 
V max 140 000 m³/h.

EKOBVD
DUBBLA FUNKTIONER
Takfläkt för transport av brandgaser 
med temperaturklass F400 och F600. 
Dubbla funktioner ventilation och 
rökextrahering. Fler än 100 typer 
med Volymflöde V max 54 000 m³/h. 
Fläkten kan även förses med utlopps-
dämpare.
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FRIENDS ARENA, STOCKHOLM
Den stolta nationalarenan uppfyller Fifa:s högsta tekniska 
rekommendationer. Vårt bidrag består av brand och brandgas-
spjäll, samt ventilationsgaller.
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KRISTIANSTAD ARENA
Leverans av fläktar och brand brandgassspjäll, 
ventilationsgaller och takhuvar.

SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS, MALMÖ
Leverans av brand brandgasspjäll, takhuvar, injusteringsspjäll, 
ventilatrionsgaller och fläktar.
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SWEDBANK STADION, MALMÖ
Leverans av brand brandgasspjäll,  
ventilationsgaller, injusteringsspjäll  
och takhuvar.

IKEA, HAPARANDA
Leverans av fläktar och brand 
brandgasspjäll.
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UNIVERSITETET, MALMÖ
Leverans av brand brandgasspjäll, ventilationsgaller 
och takhuvar

CITYTUNNELN, MALMÖ
Leverans av brand brandgasspjäll, fläktar, 
ventilationsgaller och takhuvar.
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THREE GORGES, KINA
Leverans av rökevakueringsspjäll  
och brandskyddsutrustning.

LKAB, MALMBERGET
 Leverans av fläktar och brand 
brandgasspjäll



EKOVENT AB finns på många platser i Sverige. 
Kontakta oss på telefon 04042 16 00 eller via mail  
info@ekovent.se om du vill ha ytterligare information.

EKOVENT AB, Vellinge Huvudkontor
Mejselgatan 7, 235 32 Vellinge
Tel 04042 16 00 

VI FINNS NÄRA DIG
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