
OVAN JORD
PRODUKTER FÖR APPLIKATONER 

INOM VA OCH INDUSTRI



EN HÅLLBAR OCH SÄKER DRIFT 
FÖR DIN ANLÄGGNING
Belos Ovan Jord är ett koncept med arma- 
turer för vatten- och avloppsreningsverk från  
ledande tillverkare i Europa. Vi arbetar ständigt  
med att få fram hållbara och säkra lösningar  
genom att använda produkter som motsvarar 
våra högt ställda kvalitetskrav. Välj bland våra 
nyckelprodukter inom Ovan Jord segmentet.

WEY-Sistag är en leverantör till Belos sedan 25  
år med en hög standard på skjutspjällventiler.  
Ventilen kan packas om under tryck och ventil- 
husets geometri initierar spolning för att för- 
hindra ansamling av smuts i sätesområdet vil-
ket ger en lång och säker drift under många år.

Hawle har under femtio år varit Belos’ största  
och viktigaste leverantör inom VA-segmentet  
för VA-armatur. Hawle sortimentet erbjuder  
bland annat vridspjällventiler, kulbackventiler  
och slussventiler med en kvalitet av högsta  
klass. Alla Hawle-produkter är epoximålade  
med doppmetod för bästa möjliga korrosions- 
skydd. Produktgaranti upp till tio år.

Viking Johnson’s breda utbud av kopplingar  
och monteringsboxar underlättar vid använd- 
ning genom färre antal skruvförband och ut- 
märkta funktion på varierande typer av rör. Vill  
ni minska vibrationer och oljud erbjuder vi även  
deras vibrationsdämpare.
Se också närmare på egenskaperna hos gum- 
mibackventil – ”anknäbben”!

UltraAqua är en dansk leverantör av energi- 
effektiva UV-ljus med upp till 16 000 timmars 
livslängd på lampor. UltraAqua har ett brett ut-
bud på UV-system som passar er oavsett om ni 
har behov av små eller stora flöden. Deras sen- 
aste generation av Önorm-certifierade aggregat  
hör till dom mest energieffektiva lösningarna i 
branschen!

Behöver du ventiler och tillbehör för krävande 
OEM lösningar? 

Vi kan ta fram de bästa produkterna för Ditt  
ändamål. Kontakta oss för konsultation!



Klaffluckor/Slussluckor
Driftsäkra med hög täthet. Rostfria 
konstruktioner i standardstorlekar eller 
anpassade lösningar.

Filter
Smutsfilter. Modell 9911 lättåtkomligt från 
sidan.

Kontrollventiler/Reglerventiler
Tryckreducering med mera. Ventiler för  
optimal flödesreglering.

       UV-ljus
Önorm-certifierade system 
med 16 000 timmars livs- 
längd på lampor.

Produktguide flödeshantering och UV-desinfektion

(9911)

Skjutspjällventiler
Täta i båda riktningar. Ompackningsbara 
under drift.

Monteringsboxar
Lättanvända. Enkel installation.



Backventiler/Anknäbb
Stort urval på olika modeller och storlekar. 
Backventilen ”Anknäbben” tätar även runt 
partiklar som sitter kvar i ventilen.

Slussventiler
Lättmanövrerade med enkel anpassning 
för manöverdon.

Avluftningsventiler
Enkelverkande och dubbelverkande för 
dricksvatten och avloppsvatten.

Rörkopplingar
Stort urval med bl. a. draghållfasta kopp-
lingar för rostfria rörsystem, UNI-GRIP.

Produktguide flödeshantering och UV-desinfektion

Vibrationsdämpare
För reducering av vibrationer och oljud.

Vridspjällventiler
Centrisk - luggade eller för inspänning.
Dubbelexcentrisk - svetsat säte. 
Hawle E2-designad växel för olika  
manöverdon.

Tveka inte, kontakta oss!
Vi skapar en hållbar och säker drift åt er.

018-67 67 80



WEY skjutspjällventiler  
med säker drift i över 20 år. 

Elektriskt styrda med Auma don  
och handmanövrerade ventiler.

Hydrauliskt  styrd skjutspjällventil 
med ändlägesgivare. Kundanpassat 
färgval.

UV-ljus
Önorm-certifierade system med upp till  
16 000 h livslängd på lamporna. Automatiskt 
rengöringssystem som tillval. Utbildning, 
driftsättning och service.

Skjutspjällventiler
Ventilhusets geometri initierar spolning för 
att förhindra ansamling i sätesområdet. Om-
packningsbar under tryck. Knivliknande blad 
skär av resterande partiklar vid stängning.

Monteringsboxar
Färre gängstänger än flänshål. Lättmonterad. 
Tätningen komprimeras oberonde av gäng- 
stängerna.

Vridspjällventiler
Dubbelexcentrisk - Svetsat säte. Hawle E2- 
designad växel för olika manöverdon.
Centriska vridspjäll - Luggade eller för inspän-
ning - Manuell, elektrisk eller pneumatisk  
manövrering. Egenutvecklad design. Korro-
sionsskydd i 250µm epoxifärg. Sätestätning  
i EPDM eller NBR på begäran.

Backventiler / Anknäbb
Brett urval på alla förekommande typer av 
backventiler för dricksvatten eller avloppsvat-
ten som klaffback-, spjällback- och kulback-
ventiler med mera. ”Anknäbben” tätar även 
runt partiklar som sitter kvar i ventilen.

Slussventiler
Försedd med kullager i ventilhals (från DN 250, 
Hawle). Mycket lättmanövrerad med lång 
livslängd. Skyddsbarriär av PE mot lager- och 
transportskador. Överdimensionerad kägel-
mutter för högsta styrka. Enkel anpassning för 
manöverdon. Robust och tålig konstruktion.

Kontrollventiler / Reglerventiler
Stabiliserar trycket efter behov med en nog- 
grann och snabb reaktionshastighet. Själv-
verkande kontrollventil som i de flesta fallen 
fungerar utan elförsörjning. Totallösningar i  
brunn med all armatur. Korrosionssäkrade 
komponenter i högsta material kvalité. Optisk  
lägesgivare ger enkel avläsning.
Designen på reglerventilen gör att mikrojet- 
strålar och gasbubblor fokuseras i centrum av 
flödet och minimerar slitage på interna delar  
i ventilen. Mycket bra för reglering av flöden.

Klaffluckor / Slussluckor
Rostfritt utförande och högkvalitativa tätning-
ar. Standardstorlekar eller kundanpassat.

Filter 
Flödestekniskt optimalt utformat filterhus. 
Optimal filtrering tack vare finmaskigt dub-
belt nät. Högklassigt korrosionsskydd, epoxi- 
belagd enligt doppmetod. 9911 är ett lätt- 
åtkomligt filter tack vare sidoanslutning.

Avluftningsventiler 
Stort urval av enkel- eller dubbelverkande av-
luftningsventiler för dricksvatten och avlopp.

Vibrationsdämpare
Förhindrar skador på rörsystem som orsakas 
av termisk och mekanisk vibration. Lämpliga 
för både tryck- och vakuumsystem.

Rörkopplingar
Stort urval med bland annat draghållfasta 
kopplingar för rostfria rörsystem, UNI-GRIP. 



 

Industri Belos AB är ett distributionsföretag med pro- 
dukter för kommunala vattendistributionsnät, samt  
vatten- och avloppsreningsverk från ledande tillver- 
kare i Europa. Vi säljer också produkter för gasmark- 
nadens behov av underhåll och nyanläggning. Med 
lång gedigen VA-erfarenhet och teknisk kompetens 
håller vi en hög servicegrad. Vi har ett komplett sor- 
timent och våra produkter är av högsta kvalitet.

Våra kunder kan delas in i följande grupper:
Grossister, VA-konsulter och slutanvändare som kom- 
muner, entreprenörer och industriföretag.

Industri Belos AB är ett företag inom den börsnoterade 
Indutrade-koncernen sedan 1999.

Industri Belos AB  
Axel Johanssons gata 4-6 
Box 6482  
751 38 Uppsala

Godsadress:  
Axel Johanssons gata 7
754 50 Uppsala

Tel. 018-67 67 80 
Fax. 018-67 67 90

E-post:  
info@belos.se  
order@belos.se

www.belos.se

Tveka inte, kontakta oss!
Vi skapar en hållbar och säker drift åt er. 

018-67 67 80


