Allt inom tryckluft för verksamheten
KAESER All in one-system

Kompakta, all in one-lösningar med
den energisparande SIGMA profilen
Dessa kompressorer, optimerade för perfekta flödesprestanda,
sätter en ny standard för energieffektivitet

Aircenter
Ett nyckelfärdigt tryckluftssystem
Varje AIRCENTER är ett komplett, nyckelfärdigt tryckluftssystem bestående av en KAESER skruvkompressor ur SX-, SM- eller SK-serien, en kyltork och en underliggande tryckluftsbehållare (200,
270 eller 350 liter). Dubbelfläktar säkerställer optimal kylning och hjälper till att hålla driftljudet på
ett minimum. Förutom versionerna på 8 bar finns även modeller på 11 och 15 bar tillgängliga.

Reparation och service i toppklass
Söker du en maskinverkstad med extra bra service? Vi hjälper ditt företag med allt från
reparationer av kompressorer, högtryckstvättar och städmaskiner till projektering av
spånsugar. Vi utför också kompressorservice på alla fabrikat och har specialistkompetens
på allt från skruv- och kolkompressorer till blåsmaskiner och vakuumpumpar.
Sol – framtidens energikälla
Drömmer du om att bli självförsörjande när det gäller el? Vi på Nordströms El levererar och
installerar lösningar till din solcellsanläggning. Vi är med under hela resan, från ansökan
till färdig installation. Välj själv om du vill köpa en komplett och installerad anläggning eller
bara materialet. Vi hjälper dig med att hitta rätt lösning för just din fastighet.
Har du en elbil? Passa då på att låta oss installera en laddare till bilen.
Experter på elinstallationer

AIRCENTER SX-Serien:
0,26 – 0,6 m³/min

Elinstallationer har alltid varit grunden i vår verksamhet. Vi är proffs på el och kan erbjuda
en helhet, från att installera vägguttag och utföra belysningsarbeten som att erbjuda
konsultation om hur du tar hand om din anläggning på bästa sätt. Som kund till Nordströms
El behöver du inte tänka eller samla kunskap på egen hand det löser vi åt dig!

AIRCENTER SM-Serien:
0,54 – 1,32 m³/min

För oss kommer säkerheten alltid i första rummet. Samtliga av våra elektriker har rätt
utbildning för att kunna arbeta med elinstallationer på ett tryggt sätt.

AIRCENTER SK-Serien:
1,09 – 2,5 m³/min

Skräddarsydda säkerhetslösningar

Nominellt flöde

SXC
En kompressor som tar liten plats och har allt
Plug and play! Bara att stoppa kontakten i väggen. Under skyddskåpan
i plast med dubbla väggar döljer sig en kraftfull skruvkompressor, en kyltork
och en tryckluftsbehållare som tillsammans utgör ett helt integrerat, körklart
tryckluftssystem. Dessutom är det exceptionellt tyst med en maximal
ljudnivå vid drift på 69 dB (A). Dessa kompakta system, som är utrustade med
komponenter som matchatsperfekt med varandra, innebär mycket enkelt
underhåll och hög hållbarhet som borgar för många års pålitlig och effektiv drift.
Nominellt flöde
SXC 3 till SXC 8:
0.26 – 0,80 m³/min

Vi har kompressorer som klarar upp till 86 m3 per minut

På Nordströms El är vi specialister på integrerade säkerhetssystem, där passersystem
kommunicerar med övrig säkerhetsutrustning, såsom inbrottslarm. Här utgår vi alltid från
vilka behov kunden har och tar fram den effektivaste lösningen.
Ett väl fungerande passersystem gör vardagen enklare och smidigare. Du får full kontroll
över passager i fastigheten, vilket på sikt sparar både tid och pengar. Dessutom är det lätt
att hantera taggar för olika behörighetsnivåer eller spärra taggar som gått förlorade.
Styrkan med vår maskinverkstad är den höga kompetensen, där varje medarbetare är expert på
just sitt område. Vi har också en väldigt god bemanning inom service, där våra servicebilar alltid
är redo att rycka ut.
Komplett inom styr och regler
Vi erbjuder helhetslösningar för fastigheter när det gäller styr och regler. Vi projekterar och
planerar styr- och reglertekniska anläggningar så att de passar varje kunds unika behov. Vi ser
över de automatiserade processer för programmerbara styrsystem som finns i fastigheterna
och programmerar rätt system efter fastighetens förutsättningar och användning.

Energieffektiva elmotorer typ IE3 och IE4 minskar energiförbrukningen och CO2-utsläppen

Är tryckluftsbehovet rätt?
Har ni rätt maskin för ert behov?
Vi erbjuder
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Trygga totallösningar
Nordströms El är ett familjeföretag med en erfarenhet som sträcker sig tillbaka till 1947. Med över
35 år inom maskinservice, som vi har byggt upp, använder vi till att hjälpa våra kunder med allt från
installationer till service av maskiner och underhållsarbeten. Vi tar oss an alla typer av elarbeten
och självklart är alla våra kunder lika viktiga. Att anlita oss är att välja en pålitlig elektriker!
På Nordströms El är vi stolta över vår historia, men vi slår oss aldrig till ro och tror att vi redan vet
allt. Tvärtom, vi håller oss uppdaterade kring den nyaste och effektivaste tekniken. Det gör att vi
kan leva upp till de höga krav som framtiden och våra kunder ställer på oss.
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