Samferdsel

Elkapsling Brannskap, nødskap og automasjonsskap til
tunnel og samferdsel.
• Elkapsling er spesialist på å produsere alle typer kapslinger og skap i alle
materialer til samferdsel og infrastruktur.
• Med moderne produksjonsteknikk og høy kompetanse kan Elkapsling
produsere og levere profesjonelle resultater til alle typer installasjoner
innen samferdsel.
• Elkapsling har produksjon midt i Sverige – lokalisert i Alby.
• Lokal tilstedeværelse gir hurtig leveranse uansett konfigurasjon på
produkter.
• Elkapsling er en vesentlig leverandør på det norske marked til prosjekter
innen tunneloppgradering og nye prosjekter.
• Elkapsling kan tilby løsninger i alle kundespesifiserte dimensjoner.

Samferdsel
Eksempel Nød/Brannskap tunnel
1. Ramme med hengsler for
inner dør syrefast

2. Mulighet for hulltagning til
nipler etter
kundespesifikasjon

3. Låsetaljer i syrefast stål
4. Låsedetaljer espaniolett lås i
syrefast utførelse
5. Låsedetaljer espaniolett lås i
syrefast utførelse
6. Feste for dørstopper
syrefast
7. Arm dørstopper syrefast
8. Rattmutter for stramming
9. Låsemutter feste
10. Ytterdør med vindu limt og
skrudd med syrefaste
detaljer.
11. Innerdør i syrefaste detaljer.
12. Montasjeplate i ALU.
•

•
•
•
•

Silikonpakning for lang
levetid uansett miljø,
opsjon.
Mulighet for stolpefeste
eller feste til vegg/stativ.
Primes før lakkering
Lakkeres i ønsket farge, ofte
RAL 3020.
DP40 overflatestruktur som
er nødvendig for god
vedheft.- .

Samferdsel
Eksempel Nød/Brannskap kiosk

Topp-del, eksempel.
•

•
•

•

Kan konfigureres etter
kundes spesifikasjon og
målsetting.
Med eller uten innerdør.
Med eller uten vindu.
Lås – system etter
kundespesifikasjon og
annet etter behov.
Silikonpakning opsjon for
lang levetid uansett miljø.

Midtre-del, eksempel:
•
•

•

•

Kan konfigureres etter
kundes spesifikasjon.
Med montasjeplate eller
annet som kunde måtte
ønske.
Lås – system etter
kundespesifikasjon og
annet etter behov.
Silikonpakning opsjon for
lang levetid uansett miljø

Bunn-del, eksempel:
•
•

•

Kan konfigureres etter
kundes spesifikasjon.
Lås – system etter
kundespesifikasjon og
annet etter behov
Silikonpakning opsjon for
lang levetid uansett miljø.

Samferdsel
Automasjonsskap tunnell
Automasjonsskap tunnel
• Kan konfigureres etter
kundes spesifikasjon
og målsetting.
• Montasjeplater i alle
materialer. Standard
ALU.
• Lås - system syrefast
stål
• Tilrettelegges for
systemlås.
• IP65
• IK10
• Lakkeres etter
kundespesifikasjon,
ofte RAL 7032.
• Maskinpålagt pakning
• Tilbehør som lys,
klimaprodukter som
varme, termostat,
hygrostat etc.
• Elkapsling kan
tilrettelegge for
optimal
montasjebesparelse
for kunde etter avtale.

Samferdsel

• Leveres med braketter for induktive givere
• Leveres med braketter for innfesting av brannapparater

Forespør Elkapsling Norge på priser etter
deres konfigurasjon.

Tore Blom
Markedsansvarlig Elkapsling Norge

Mobil:

+47 91311834
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tore.blom@elkapsling.com
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