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TIPS & RÅD – BOLIGSKAP
Stansefabrikken har i en årrekke produsert
sikringsskap for det norske markedet.
NEBB skapet har vært produsert siden 60 tallet og
er solgt i ett antall av ca. 2.5 mil stk.
Siden den gang har vi stadig utviklet oss.
Vi har implementert nye produksjonsmåter og ikke
minst utviklet en rekke nye produkter tilpasset det
Norske markedet og norske behov.
Våre boligskap har et bredt utvalg av størrelser og
løsninger. Skapene kjennetegnes av smarte og
fleksible løsninger som sparer montasjetid og gir økt
sikkerhet.
De fleste skapene er testet og godkjent i henhold
til Tavlenormens krav og har mange alternative
innredninger avhengig av bruksområde.
Innenfor Boligskap finner du følgende typer:
AltiEtt skapet;
Boligskap som er en videreutvikling av det
tradisjonelle NEBB skapet som kjennetegnes av
fleksible og smarte løsninger.
Boligsentraler og modulsentraler;
For større boliger. Sentralene er basert på vårt boligskap
og har svakstrøms-del integrert.
Kan også leveres som ren modulsentral.
Nebbskapet A til K;
Det tradisjonelle skapet hvor fleksibilitet er stikkordet.
Leveres tomt, med montasjeramme m/målerplass
eller som en ren modulærfordeling.
Flexiskapet;
Et unikt skap for 68 til 144 moduler, kan også innredes
for to målere. Bredde 55 cm.

Visste du at:
• NEBB er i utgangspunktet et navn på samarbeidet
mellom Norsk Elektrisk Aktiebolag og med det
norske datterselskapet til sveitsiske Brown,
Boveri & Cie.
• I 1988 ble NEBB inkorporert i Asea Brown Boveri
(ABB).
• Det nye NEBB skapet ble laget i stansemaskinene
for første gang i 2006.
• At Stansefabrikken kom med de nye tette skapene
TS i 2004.
• Stansefabrikken Fredrikstad ble grunnlagt i slutten
av 1920-årene under navnet Fredrikstad
Jern- og Metallindustri. På slutten av 60-tallet
overtok NEBB, før henholdsvis Elektrisk Bureau (EB)
og ABB lot bedriften outsourche til Stansefabrikken
tidlig i 1990-åra.
• Det ryktes at Tommy Hendricksen som har vært
ansatt i Stansefabrikken siden han var 15 år, ble født
under en stansemaskin.
• Stansefabrikken Products AS er representert med
de fleste av sine skapløsninger hos alle landets
elektrogrossister.
• Stansefabrikken Products AS jobber kontinuerlig for
at våre løsninger skal være av høy kvalitet og
godkjent av til enhver tid gjeldende normer og
forskrifter.
• Stansefabrikken Products AS lytter til sine kunder og
er i stand til å implementere smarte løsninger/
forslag i løpet av ekstremt kort tid.

Flexibox;
Markedets mest fleksible og bredeste program for
installasjoner i leiligheter hvor måler står en annen
plass. Leveres i en rekke varianter. Leveres som
på-vegg eller innfelt, med eller uten svakstrøms-felt.
Innfelte varianter leveres både for 3” og 4” vegg.
Leveres fra 18 til 90 moduler.
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ALTIETT GULVSKAP
1850 x 550 x 225

ENKELT OG VELDIG FLEKSIBELT
Nemko godkjent i.h.t Talenorm for EN61439 for 3x80A
IT/230V/50Hz og 4x80A
TN/400V/50Hz.
Modulært oppbygd skap. 9 rader med 24 moduler i hver
rad. Radene kommer i 1, 2 eller 3 rader rail-sett.
Dekkplater og DIN rail-sett kan flyttes opp eller ned på de
innvendige sideskinnene etter ønske. De modulære railsettene
kan også byttes i blindinger, montasjeplater eller
målerfelt.
Øverst er det god plass for kabeltrekking og jording i KLB.
Metalflens i topp med ferdig utsperrede hull. Flensen kan
byttes med flens for FL21 eller blindflens.
2 stykk FL21 flenser i bunn av skapet, samt jordforbindelses
punkt.
Døren har solid vrider med 6mm trekantlås med.
Hengslingsside kan lett endres ved å dreie fronten 180
grader. Avdekkingen i skapet møter tavlenormens krav
om IP2XC.

El nr.
17 500 60
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Beskrivelse
AltiEtt Gulvskap 1850x550x225mm

Moduler

HxBxD

9 x 24

1841 x 550 x 225

FOR ALTIETT

Målerbrett i 3 radmodulers høyde. Målerbrettet har 3 rader med
10 moduler på høyre side.
Målerfeltet har en høyde på 450mm og er 250mm bredt.
El nr.
17 500 51

Beskrivelse
AltiEtt GS Målerbrett med 3 rader

HxBxD
451 x 481 x 122

DIN skinne for dyp skinne oppsett i bakkant av skapet. Kan brukes til ekstra
koplingsstykker og jordingsklemmer. Henges på side skinnens bakkant og kan
festes med egen feste skrue.
El nr.
17 500 52

Beskrivelse
AltiEtt GS DIN skinne dyp

TILBEHØR GULVSKAP

TILBEHØR OG RESERVEDELER

HxBxD
145 x 98 x 476

Topp plate med utsparring til 2 stykk FDL21 flenser
El nr.
17 500 53

Beskrivelse
AltiEtt GS Topp flens med 2xFL21

HxB
502 x 200

Topp plate Blind. Helt ordionær tett topplate, for hulltagning av valgfri
hullkonfigurasjon.
El nr.
17 500 54

Beskrivelse
AltiEtt GS Topp flens Blind

HxB
502 x 200

Innvendig topp og bunnplate. Ved bruk av 10 rader i skapet eller forflytting av
eksisterende rader opp eller ned.
El nr.
17 500 55

Beskrivelse
AltiEtt GS liten top/bunn plate

HxB
486 x 45

Montasjeplate tilpasset den dype DIN skinnen. Festes på skinnen for montering av
annet utstyr enn DIN montering.
El nr.
17 500 56

Beskrivelse
AltiEtt GS Montasjeplate

HxB
441 x 145

1 rads blind dekkplate for frontavdekking.
Brukes hvis tomme rader med kun plast blindlater er uønsket.
El nr.
17 500 57

Beskrivelse
AltiEtt GS Dekkplate blind 1R

HxB
486 x 150

2 rads blind dekkplate for frontavdekking.
Brukes hvis tomme rader med kun plast blindlater er uønsket.
El nr.
17 500 58

Beskrivelse
AltiEtt GS Dekkplate blind 2R

HxB
486 x 300
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TILBEHØR
6

15 007 40

69 002 57

69 002 58

17 256 05

17 254 51

Schuko uttak til
Flexibox
panelmontert hvit

LM6 Konnektor Uskj.
Snap-in Til patche
braketter

LM Schneider 1
Snap-in

Kursliste
selvklebende (iht
NEK2006)

Blindplate
(L=114 mm)

17 169 99

17 243 72

17 243 73

17 254 55

Blindplate Hvit
(L=216 mm)

Schuko brakett for mediafelt

Hylle brakett for
mediafelt

Merkeskilt for
sikringskap

17 255 46

17 255 48

17 255 49

17 255 50

KLB 16 jordskinne

KLB 24 jordskinne

KLB skinneholder

JD deksel til KLB

18 111 70

18 111 51

18 111 52

885113

17 500 39

Aluminiumstape
50565 50mm x 25 m

Bonpet
Slokkeampull 600ml

Beskyttelsesgitter til
ampulle

Dupli-Color
sprayboks 400ml
RAL 9010

Lampe

17 169 98

17 244 79

17 243 70

17 243 71

Patche Panel Brakett AltiEtt

Patche Panel Brakett
Flexibox

Lexcom brakett for mediafelt

Keystone brakett for mediafelt

STANSEFABRIKKEN HISTORIE

Tre veteraner ved Verk Fredrikstad med 50 års tjeneste i bedriften.
Fra venstre: John Andersen, Sverre Kristoffersen og Josef Pedersen.

Datautstyrt produksjon kom for fult på 1970-tallet.
Her er det Raymond Eriksen som betjener stanseverket.

Verkstedet hadde lyse, trivelige lokaler.

Foto: Jan Erik Skau, 08.04.1986
Øyvind Pettersen, Bjørge Wenberg, Øyvind Fredriksen og Vidar Sigvartsen ved
NEBB verk Fredrikstad på Øra sammen med Jardar Hendricksen som også var
formann i Fredrikstad Jern og Metall

VISSTE DU AT
•
•
•
•

Stansefabrikken har levert elektroskap i mange tiår. Og
at det er levert nærmere 2 millioner NEBB skap til det
norske markedet.
I denne perioden har det vært gjort endringer og nye
produkter har kommet til.
Vi lagerfører reservedører og deler til alle våre
eksisterende produkter og en rekke av de utgåtte
modellene.
Stansefabrikken kan utøve en meget god service på
ettermarkedet.
Dette gir installatøren mulighet til å reparere tavler og
skap med våre produkter, so enten har fått
elektrotekniske feil eller som har fått visuelle og fysiske
skader.

Selvom datamaskinen tok over noen av oppgavene gjorde fortsatt
produksjonsmaskinen god nytte for seg i verkstedet.

•
•
•
•
•

Hva om nøkler eller låsene er skadet? Men det mest
sannsynlige er vel at nøkler er mistet. Da har vi dette
mest sannsynlig på lager.
Hele vårt markedsførte sortiment er på lager. Enten i
Fredrikstad eller i Stokke.
Stansefabrikken har et bredt spekter av sertifiserte
el-produkter til bolig, industri og infrastruktur som
distribueres via elektrogrossister i Norge.
Våre serviceinnstilte og kompetente medarbeidere
hjelper deg frem til en riktig løsning og produkt.
Tavleverksted og administrasjon er lokalisert på
Borgeskogen i Vestfold.
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Borgeskogen 8, 3160 Stokke
Telefon 458 65 940 | E-post: info@stansefabrikken.no
www.stansefabrikken.no
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