
VODAK MÄTARKONTROLL AB 
Skarpnäcks Gårdsväg 4 B, 128 31 Skarpnäck
tel 08-644 68 70, fax 08-644 68 75
info@matarkontroll.se, www.matarkontroll.se

Vodak består av tre delar:

Vodak AB
Vi arbetar med alla typer av ventiler, manöverdon och teknisk armatur. Vodak 
har goda verkstadsresurser för att modifiera, bearbeta och ytbehandla flödes-
tekniska komponenter och har en mycket bred kompetens. Detta gör att vi 
snabbt kan lösa alla tänkbara problem och anpassa våra lösningar efter varje 
kunds specifika behov.
www.vodak.se

Vodak Verktyg AB
– Visste du att Ahlsell har ett brett sortiment av hyresmaskiner för Bygg,  
VVS och svets?
Vi har hand om Ahlsells centrallager av hyresmaskiner. I uppdraget ingår 
uthyrning men även service och reparation av svetsar, pressmaskiner, 
kapmaskiner, frysmaskiner, spikpistoler, inspektionskameror m.m. 
Auktoriserad: RIDGID – ESAB
www.vodakverktyg.se

Vodak Mätarkontroll AB
Vodak Mätarkontroll är ackrediterade för ISO/IEC 17020 (kontrollorgan) samt 
ISO/IEC 17025 (massa och volym). Med 25 års precisionsarbete har vi en bred 
kunskapsbank som rymmer spetskompetens inom såväl kalibrering som kontroll 
och renovering. Vi erbjuder även mätare, system och tjänster för värme, kyla 
och vatten.
www.matarkontroll.se

Mätare, system och tjänster 
för värme, kyla och vatten



I över 20 år har Vodak Mätarkontroll varit ackredi-
terat laboratorium i enlighet med ISO/IEC 17025 
för volym och massa samt kontrollorgan enligt 
ISO/IEC 17020 för volym.

Eftersom vi arbetar med alla typer av process- och vat-
tenmätare har vi en mycket bred kompetens vilket gör 
att vi snabbt kan lösa alla tänkbara problem och anpassa 
våra lösningar efter varje kunds specifika behov. Vi har ett 
brett sortiment av flödesmätare och har ett stort spann av 
kunder med mycket varierande behov – från Kommuners 
hushållsmätare till läkemedelsindustrins egna referenser 
för massa och volym. 

Vi arbetar även med några av Sveriges största vattenverk, 
fjärrvärmeverk och industrier, som alla har höga krav på 
noggrann mätning för debitering eller processäkerhet. 
Dessutom har vi ett mycket gott samarbete med ledande 
leverantörer som i kombination med vårt eget reservdels-
lager gör att vi kan minimera leveranstiderna.

•  Kall- och 
varmvattenmätare

•  Mätare för fjärrvärme/
fjärrkyla

•  System för 
fjärravläsning

•  Kommunikation med 
Puls, M-bus och 
Wireless M-bus

•  Systemkomponenter

• Installation

• Projektering

• Driftsättning

• Service

• Teknisk support

• Kundanpassningar

• Elster

• Zenner

• Hydrometer

• Krohne

• Endress+Hauser

• Qundis

• Watts

• Mätinsatser

• Kopplingar

• Packningar

• Backventiler

• Mätarkonsoler

PRODUKTER RESERVDELAR 
OCH TILLBEHÖR
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