Pumper for kommunalteknisk sektor
Alfsen og Gunderson AS er en ledende leverandør av pumper og væskebehandlingsutstyr for
kommunalsektoren.
Vi representerer anerkjente produsenter og leverer sentrifugalpumper, membranpumper,
slangepumper, doseringspumper og utsyr for håndering av alle slags væsker.
Alfsen og Gunderson AS designer og produserer også komplette kjemikaliedoseringsanlegg,
med pumper, reguleringsutstyr, tanker, ventiler og røropplegg, gjerne ferdig montert på skid.
Vi har egen designavdeling og utfører all type engineering samt automasjon, service og
produksjon.
Vi bistår gjerne med montasje, igangkjøring og serviceavtaler på vårt utstyr men også på
kundens eksisterende anlegg.
SEYBERT & RAHIER / SERA
Leverandør av motordrevne membran
doseringspumper.
Tysk fabrikat som leverer doseringspumper
til alle typer kjemikalier.
Kapasitet: 0 - 4000 l/t / trykk 0 - 300 bar
Man./aut. Kapasitetsregulering, væskeberørte deler
i PP, PVC, PVDF, 316L, titan.
Pumpene finnes som membran eller stempelutgave
Masse tilbehør / tilleggsutstyr
10000 pumper levert
AG har vært enerforhandler i Norge over 60 år

Yamada trykkluftdrevne membranpumper
Kapasitet: 10 l / min opptil 800 l/min (1/4” opptil 3” flenser)
Yamada luftdrevne membranpumper – det selvskrevne valg der man
ønsker en lett, portabel trykkluftdreven pumpe.
Yamada leverer pumper I alle ønskelige materialkvaliteter samt
membraner tilpasset kundens spesifikke behov.
Vi leverer også en rekke tilleggsutstyr, fra FRL sett , hurtigkoblinger,
pulsasjonsdempere, væskefiltre, elektronisk styring, flowmålere etc.

Sentrifugalpumper fra EDUR
Max. kapasitet 500 m3/h / max. løftehøyde 400 mVs
-Typiske applikasjoner: Boosterpumper, råvanns/rentvannspumper, kjøle og varmedistribusjon,
svømmehaller og kjelevann.
- Godt utvalg av multifasepumper for flotasjonsanlegg – opptil 30 % gassinnblanding I mediet!
- Væskeringsvakuumpumper.
EDUR har svært gode leveringstider!
Alfsen & Gunderson har vært eneforhandler for EDUR I Norge I over 50 år

Thermoplastpumper for pumping av aggressive og korrosive
medier.
ASV leverer magnetdrevne pumper / alt. mekanisk akseltetning
Klor, lut, saltholdige væsker for luktfjerning , og andre
kjemikalier er typiske applikasjoner der ASV er et godt valg
Prisgunstige pumper med meget gode leveringstider!
Vi leverer også membranventiler, serviceventiler,
mottrykksventiler etc fra ASV

ROTHO slangepumper fra Ragazzini
- Kapasitet fra 2 l/t til 60 m 3/h
- Egnet for aggresive, viskøse og slipende medier.
- Medier med mye partikler, for skånsom transport
- Kun slangen som er i kontakt med mediet
- Pumpene har rullende presskammer, resulterer i lav slangeslitasje.
- Pumpene leveres med en rekke forskjellige slangeelementer

Doseringsanlegg og sammensatte systemer
I samarbeid konstruksjons- og automasjonsavdelingen lager vi
skreddersydde løsninger for all type væskebehandling hvor vi leverer alt av
doseringstanker og prosessteknisk utstyr.
Pulsasjonsdempere, flowmålere, ventiler, tanker, slanger,rør, fittings og
monteringsmateriell inngår i våre leveranser. Vi leverer også væskefilter
samt statiske / vanlige mixere og omrørere for blanding av tørre eller
flytende kjemikalier i prosess eller i batch dosering.
-

Klordoseringsunit inkl. SERA pumper
og AG mix

Portabel doseringsunit levert
Aurvann vannverk i Bærum

Våre ferdige doseringsanlegg kan også leveres som tavlemonterte enheter, ferdig bygget i
. skap eller montert direkte på vegg.
Alfsen og Gunderson AS plassbygger også etter kundens spesifikasjoner:

Jernklorid dosering for kjemisk felling
To-hodete Sera doseringspumper
Flowmåling ved bruk av pulsasjonsdemper
Sveiste rør i PP
Levert til Kambo Renseanlegg

AG – MIX, automatisk klorfortynning
–Fortynner konsentrert klor til ønsket konsentrasjon
–Eliminerer bruk av omrørere og transporteringspumper
–Holder konstant nivå i doseringsbeholder
–Ingen strømtilførsel
–Kapasitet 300 l/h

Noen referanser på komplette doseringsanlegg:
-Baterød vannverk Sarpsborg
-Aurvann vannverk Bærum
-Frevar vannbehandlingsanlegg Fredrikstad
-Movar vannbehandlingsanlegg Rygge
-Oppegård vannverk Oppegård
-Gullfjellet VBHA Bergen Kommune
- Et stort antall vannglass doseringsanlegg er levert over hele Norge

AG forhandler i tillegg til ovennevnte produkter også utstyr ifra:
-Sentrifugalpumper fra Dickow
-Sentrifugalpumper fra APEX
-Sentrifugalpumper i kunststoff fra SIEBEC
-Stempelpumper fra CAT
-Eksenterskruepumper
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