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Nytt termiskt ställdon för småventiler för uppvärmning och klimatstyrning 

 
SAUTER lanserar ventilställdonet AXT4 med lägesindikering för effektiv och noggrann styrning som ersättare  

för SAUTER AXT2 -serien. AXT4 imponerar med sin beprövade SAUTER termoteknik, kompakt design, enkel 

montering och manuell “re-open” funktion. 

 

     AXT4 med synlig lägesindikering i fluorescerande gult. 

SAUTER AXT4 uppfyller högkvalitativa krav på tysta, hållbara termiska ställdon för småventiler i 

rumsautomation. Först och främst garanterar den energieffektiv styrningsprecision för användning i radiatorer, 

golvvärme, kyltak eller fläktbatterier. Det imponerar också med sin eleganta design och enkla montering. 

Detta är en samtida ny upplaga av SAUTERs framgångsrika ställdonsteknik. Marknadslanseringen ersätter 

AXT2 -serien. 

 
Två grundtyper för olika driftspänningar finns tillgängliga, liksom NC "normalt stängd" och NO "normalt öppen" 

version. Standardmuttern möjliggör direkt montering för alla vanliga ventilkroppar. Dessutom passar AXT4 på 

småventiler av olika utföranden. Den första öppningsfunktionen möjliggör kraftfri montering på småventiler 

även om den intelligenta enhetsstyrningen ännu inte har tagits i drift. Tack vare den extra “re-open” funktion, 

kan ställdonet när som helst återställas till det första öppna läget och öppnas manuellt för service. Dess 

praktiska format och enkel montering i alla lägen - även upp och ner - gör AXT4 till ett universellt ställdon som 

uppfyller alla krav från installatörer och slutanvändare. 

 
Den synliga slagindikatorn gör det möjligt för kunder att se eller kontrollera ventilöppningen snabbt och på 

avstånd. SAUTER erbjuder också OEM -kunder anpassningsalternativ, till exempel att skriva ut sin egen 

logotyp. 
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AXT4 kommer att vara tillgänglig från oktober 2021. Kontakta vår säljavdelning. 
 
 
Om SAUTER 
 
Som ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomations teknik i gröna byggnader, säkerställer SAUTER 
goda klimatförhållanden och en känsla av välbefinnande i hållbara miljöer. SAUTER är specialiserad på att 
utveckla, producera och marknadsföra produkter och system för energieffektiva totallösningar och erbjuder ett 
omfattande utbud av tjänster för att säkerställa den energieffektiva driften av fastigheter. Våra produkter, lösningar 
och tjänster möjliggör hög energieffektivitet under hela livscykeln i en fastighet - från planering och konstruktion till 
drift - i kontor och administrativa fastigheter, forsknings- och utbildningsanläggningar, sjukhus, industribyggnader 
och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar , hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en 
historia av teknisk know-how, så är  SAUTER en beprövad systemintegratör som står för kontinuerlig innovation och 
schweizisk kvalitet. SAUTER ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så 
att de kan följa utvecklingen av sina kostnader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SAUTER Group 

• Ett internationellt bolag med huvudkontor i Basel, Schweiz 

• Grundades 1910 och kan förlita sig på mer än 100 års tradition och erfarenhet 

• Har idag ca 2700 anställda, är verksam över hela världen och expanderar kontinuerligt 

• Helhetslösningar från en enda källa, med fokus på att ge maximal  energieffektivitet och 

hållbarhet 

• Säker investering plus driftsäkerhet under hela livscykeln för fastigheten 

• Teknikledande inom fastighetsautomation och systemintegration 

• Medlem i bac, BACnet Interest Group (BIG-EU), (BIG-SE), BACnet International, 

 EnOcean Alliance 

• Referenser finns på: sauter-controls.com och www.sauter.se 
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