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TIPS OG RÅD – SKAP
Stansefabrikken har i en årrekke produsert
sikringsskap for det norske markedet.
NEBB skapet har vært produsert siden 60 tallet og
er solgt i et 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.

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.
• 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 outsource 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.

Nebbskapet A til K;
Det tradisjonelle skapet hvor fleksibilitet er
stikkordet. Leveres tomt, med montasjeramme m/
målerplass eller som en ren modulærfordeling.

• Stansefabrikken Products AS jobber kontinuerlig
for at våre løsninger skal være av høy kvalitet
og godkjent av til enhver tid gjeldende normer
og forskrifter.

Flexiskapet;
Et unikt skap for 68 til 144 moduler, kan også
innredes for to målere. Bredde 55 cm.

• 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.
KTV Skap;
KTV skap er et solid og fleksibelt skap som brukes
til kabel-TV, fiberoptiske- og andre
utendørsinstallasjoner. Skapene er utviklet og
utprøvd for norske klimatiske forhold med vekt på
holdbarhet og effektiv montasje.
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KTV FIBERSKAP

ENKELT OG VELDIG
FLEKSIBELT
KTV skap er et solid og fleksibelt skap som brukes til kabel-TV,
fiberoptiske- og andre utendørsinstallasjoner. Skapene er
utviklet og utprøvd for norske klimatiske forhold med vekt på
holdbarhet og effektiv montasje.
Skapene er produsert av 1,5 mm galvaniserte stålplater
(tosidig sinkbelegg) med polyester pulverlakk overflate som gir
høy finish og god holdbarhet. Farge er RAL6012 (grønn), andre
RAL farger kan leveres på forespørsel.
Det er utslagsåpninger i skapets sidevegger, som passer for
sammenskruing med kabelskap, samt pressbolter for
snømarkør.
Leveres med integrert fundament/sokkel, montasjeplate og
lås. Samt kabelfestebraketter i bunn av skapet og kveileører.

El nr. 24 000 15

El nr.

Øvre luke har 10mm trekantlås eller hull for montering av
TrioVing systemlås. Kveilerammer for fiberkabel og rammer for
feste av skjøtebokser kan lages på forespørsel og monteres i skapet.
Skapet har vannfast spon montasjeplate som enkelt kan tas ut.

Beskrivelse

B x H x D (mm)

24 000 04

KTV250 Fiberskap

250 x 1200 x 230

24 000 15

FTTH KTV500 Fiberskap

500 x 1200 x 300

24 000 24

KTV700 Fiberskap

700 x 1200 x 300

24 000 34

KTV800 Fiberskap

800 x 1200 x 300

Utvendige mål på skap er tilpasset energiverkenes kabelskap.
*Bunnboks dybde er 480mm. (Alle varianter er lagerførte)
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KTV STOLPEMONTERT FIBERSKAP

STOLPEMONTERT KABELSKAP
(KTV)
Åpne kveilerammer i toppen av stolpen er hverken trygt eller spesielt int. I tillegg er det forbundet
med fare å jobbe med vedlikehold i toppen av stolpen. Vi har kombinert vårt vanlige KTV-skap og
tatt frem en variant for stolpemontering.
Kabelskapet er et solid og meget fleksibelt skap som brukes i kabel-TV, fiberoptiske og andre
utendørs installasjoner.
Skapene er utviklet og utprøvd for norske forhold med vekt på holdbarhet og effektiv montasje. Øvre
luke leveres med trekantnøkkel for åpning/lukking av skap, men kan byttes til nøkkellås type C101
eller TrioVing systemlås.
El nr.
24 000 16

Beskrivelse
KTV 500 Kabelskap stolpemontert, komplett

B x H x D (mm)
500 x 1200 x 300*

Utvendige mål på skap er tilpasset energiverkenes kabelskap.
*Bunnboks dybde er 480mm.
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KVEILERAMMER OG TILBEHØR

KVEILERAMMER
Rammen kjennetegnes av smarte og effektive
løsninger som sparer montasjetid og gir økt sikkerhet.
Brakettene for oppheng i stolpe har en smart løsning
som forenkler montasjen. Øverste brakett settes fast i
rett høyde, deretter ”hektes” rammen på og
fastmonteres. Rammen kan brukes for skjøtebokser
type FOSC A4, A8, B4 og D5 ved hjelp av enkel
justering i høyde og bredde.
Rammene er produsert i aluminium med slitesterk og
miljøvennlig pulverlakk med grå farge.

El nr.

Beskrivelse

B x H x D (mm)

69 750 00

Kveileramme for FOSC skjøtebokser A5, B4 og D5

430 x 860 x 120

69 750 01

Flexi Kveileramme for FIST-GCO boks

370 x 570 x 100

24 000 60

Kveileramme 342

295 x 342 x 85

17 255 24
Trekantnøkkel til øvre luke i
stolpemontert KTV skap
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17 255 44

18 111 51

18 111 52

Trekantlås for KTV-Skap

Bonpet Slokkeampull 600ml

Beskyttelsesgitter
til ampulle

24 000 61

24 000 66

Stolpefeste Fiberskap

Snømarkør 1650

STANSEFEBRIKKENS 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 fullt 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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