
Erikoisosaamisemme on paineen ja lämpötilan säätö



KOKKO CONTROL OY on teollisuus- ja voimalaitostuotteiden 

maahantuontiin ja tukkumyyntiin erikoistunut itsenäinen per-

heyritys. Olemme toimineet tiiviissä yhteistyössä teollisuuden 

kanssa yli 40 vuoden ajan. Monille olemme vuosikymmenien aika-

na tulleet tutuksi aikaisemmalla nimellä Insinööritoimisto Risto 

Kokko Oy.

Kokko Control Oy tarjoaa yhä kasvavalle asiakaskunnalleen 

kattavan kokonaispaketin alkaen suunnittelusta ja mitoitukses-

ta jatkuen käyttöönottokoulutuksena, dokumentointina, ser-

tifi kaatteina aina varaosapalveluun ja huoltoon saakka. Myös 

edistyksellinen ATK-ohjelmistomme tukee ja kontrolloi tätä 

suunnitelmallista toimintaamme.

Toimittajiemme laadukkaat, vuosikymmenien suunnittelun ja ko-

kemuksen tuloksena syntyneet, jatkuvan kehitystyön alaiset tuot-

teet palvelevat asiakkaitamme niin kotimaassa kuin ulkomailla. 

Kokko Control Oy:n ja toimittajien välillä vallitsevat pitkäaikaiset, 

rakentavat vuorovaikutussuhteet takaavat parhaat, luotettavat 

ratkaisut asiakkaidemme säätö- ja valvontaongelmiin.

Kokko Control Oy on moderni yritys, jonka palvelualtis henki-

lökunta toimii Espoon Nöykkiössä sijaitsevista toimitiloista käsin. 

Tehtävänämme on luoda luotettavat vuorovaikutussuhteet asi-

akkaisiimme sekä yhdistää toisiinsa laatutuotteet ja hyvä palvelu. 

Katsomme luottavaisesti tulevaisuuteen, koska tänään toimim-

me hyvin, mutta huomenna varmasti vieläkin paremmin.

Yhteistyöterveisin,

Johan Bäckström

KOKKO CONTROL OY



VOIMALAITOSTEKNIIKKA
Kokko Control Oy:llä on pitkä kokemus voimalai-
tosten pääkomponenttien toimittamisesta Suoma-
laisille energia-alan yrityksille. Tärkeimpiä tuottei-
tamme ovat HORAn reduktioventtiilit, Ekströms 
Värmetekniskan valmistamat ekonomaiserit sekä 
SEIKO Flowcotrolsin virtauselementit.

BIO/LÄMPÖLAITOKSET
Oranssi Hydroset kuivakiehuntasuoja tai pinnanval-
vontalaite löytyy lähes jokaisesta Suomen lämpö-
keskuksesta. Lisäksi valikoimastamme löytyvät mm. 
HORA säätöventtiilit sekä Micatronen happianaly-
saattorit ja paine-erolähettimet.

TEOLLISUUS
Tarjoamme luotettavia teknisiä ratkaisuja lähes kai-
kille teollisuuden aloille. Olemme toimineet pit-
kään yhteistyössä huolella valittujen laadukkaiden 
eurooppalaisten valmistajien kanssa.  Ota rohkeas-
ti yhteyttä, mikäli tarvitset apua jonkin teknisen on-
gelman ratkaisussa.

Seiko Flowcontrol:Virtauselementit ja putkis-
tojen erikoisosat. Höyrymäärän mittauksen 
johtava asiantuntija Euroopassa.

Mankenberg: Omavoimaiset paineen- ja pinnansäätimet 
sekä muut putkiston laitteet. Erityisesti ruostumattomat 
tai haponkestävät venttiilit vaativiin olosuhteisiin.

Päätoimialamme

Huolto: Nopea ja kokenut 
venttiilihuolto on tärkeä osa 

kokonaispalveluamme. 

Laaja puhallinvalikoima eri 
teollisuuden aloille.

Venttiilit:
• Höyryn jäähdyttimet 
• Ilmanpoistoventtiilit 
• Korkeapaine säätöventtiilit 
• Läppäventtiilit 
• Lauhteenpoistimet 
• Moottori-säätöventtiilit 
• Paineenalentimet 
• Pneumaattiset säätöventtiilit 
• Pumpun minimikiertoventtiilit 
• Reduktioventtiilit 
• Toimilaitteet 
• Uimuriventtiilit 
• Vakuumiventtiilit 
• Varoventtiilit 
• Ylivirtausventtiilit 
• Erikoisläppäventtiilit 

Virtauselementit   
putkiston osat
• Virtausmittaus 
• Erikoisosat 

• Suodattimet 
• Virtausvahdit 
• Tarkkailulasit 

Lämmönvaihtimet,   
ekot, luvot
• Ekot ja luvot 
• Kuulanuohoimet 
• Ripaputket 
 

Säätimet:
• Happianalysaattorit 
• Kuivakiehuntasuojat 
• Öljy- ja vesivuotohälyttimet 
• Paine-erolähettimet 
• Pinnansäätölaitteet 

Puhaltimet:
• Aksiaalipuhaltimet 
• Hybridipuhaltimet 
• Kaksois-radiaalipuhaltimet 

• Kattilapuhaltimet 
• Keskipaine radiaalipuhaltimet 
• Kiertoilma radiaalipuhaltimet 
• Kiertoilmapuhaltimet 
• Korkeapaine radiaalipuhaltimet 
• Matalapaine radiaalipuhaltimet 
• Pölypuhaltimet 
• Sivukanavapuhaltimet 
• Ulkoroottori radiaalipuhaltimet 

Huolto:
• Sertifoitu Hora huoltopartneri

Näitä toimitamme

Micatrone: Lämpökeskusten säätölaitteet 
ja vahdit

Suomen kattilateollisuus on jo vuosikymme-
net luottanut Ekströmin ekonomaisereihin 
ja ripaputkiin. 

Hydroset : Kuivakiehuntatasuojat ja 
pinnansäätölaitteet.



Nöykkiönpuro 19     FIN-02300 Espoo Finland

Puh  +358(0)9 8192 7110     info@kokko-control.fi    

www.kokko-control.fi 


