El och bredbandslösningar
inomhus, utomhus och på bygget

Centraler och Normsystem

Stitec har ett brett sortiment av fastighetscentraler. Produkterna finns från skyddsklass IP20 till IP66, från små kapslingar till
stora där vårt mål är att vi skall ha en produkt och lösning som just du är ute efter. Våra innovativa lösningar reducerar den totala
produktionskostnaden då produkterna är utvecklade av oss och tillsammans med våra samarbetspartners med idéer från våra
kunder. Sortimentet som är av allra högsta kvalitet är mycket brett men det hindrar oss inte från att hela tiden utveckla nya
produkter eller uppgradera befintligt sortiment. Vårt mål är att du som säljer och installerar våra produkter skall vara så nöjda
att ni hela tiden återkommer till oss. Produkterna köper du som tomma kapslingar, delvis/semi monterade eller färdigkopplade.

Produkter vi levererar är
- Infällda gruppcentraler
- Utanpåliggande gruppcentraler i plåt
- Utanpåliggande gruppcentraler i plast
- Kombinerade el & mediacentraler
- Mediacentraler
- Uttagsboxar IP44
- Centraler/apparatskåp IP66
- System Espro
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FV skåp - Marknadens bredaste sortiment

ESPRO FV skåp finns i infällt och utanpåliggande utförande och skåpen kan användas som el-, kombinerad el och media- och som ren
mediacentral. Skåpen är i grunt utförande för både infällt och utanpåliggande utförande. 110mm respektive 160mm djup. Skåpen går att
beställa i det utförande som du vill ha och valmöjligheterna är många. Två olika grundkonfigurationer är standard. Komplett DIN skena skåp
eller tomt skåp där du själv kompletterar med moduler i de kombinationer du väljer. Varianter från 36 till 288 moduler för infällda skåp (UP)
och 36 till 336 moduler för utanpåliggande skåp (AP). Vid köp av tomt skåp finns tre olika grundmoduler i ett antal olika storlekar att köpa
till. DIN skena modul, media modul och DIN skena modul med kopplingsutrymme för plintar. Samtliga bestyckade skåp levereras med dörr
och för tomt skåp väljer du ram/dörr i plåt alternativt ram/dörr i transparent utförande. Skåpen är tillverkade i 1 mm stålplåt och är i
utförande klass II. Skyddsklass IP30 för infällda skåp och IP43 för utanpåliggande skåp.

System ESPRO
Ett system för alla applikationer
Det modulära elfördelnings konceptet system ESPRO har ett antal olika
kapslingar som FV skåp, väggskåp, golvskåp och system kapslingar.
Systemet passar även utomhus kapslingarna i GEYER sortimentet.
Modul uppbyggnaden av systemet ger dig all flexibilitet du behöver.
Med systemet kan elfördelning upp till 1600 A byggas och i systemet
finns över 300 olika kapslingar från IP30 till IP55 att tillgå. Kapslingar i
både klass I och klass II utförande finns. ESPRO systemet har ett antal
olika standard moduler som gör att vi alltid får ihop den elfördelning
som just du behöver.
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Mätarblock och mätartavlor
Mätartavlor och mätarblock levereras enligt svensk standard. Till mätarblocken
kan du köpa ram med dörr som gör att blocket kan monteras i utrymme som
inte är låsbart. ASSA cylinder kan monteras i lås.

NYHET!

Kabelskåp
Stitecs kabelskåp eller mätarkabelskåp är kopplade och konstruerade
för att uppfylla standard SS-EN 614-1 samt SS-EN61439-5.
Skåpen är tillverkade i 2 mm stålplåt som har varmförzinkats i enlighet
med standard SS-EN ISO 1461. Markfundament har korrosionsklass
C5-M Marin Miljö Medel klass. Uppfyller EBR kraven i KJ 31:13.

Markmätarskåp
Fördelar för alla parter!
Abonnentägare – Installatör- Elnätsägare
Med Stitec markmätarskåp finns många möjligheter till olika
installations applikationer. Fördelen är att den totala installationskostnaden blir lägre än med vägghängda eller infällda
mätarskåp under byggnation då skåpet också kan användas
som byggcentral. En annan fördel är ingen risk för fukt i fastighetens vägg eller utebliven väggisolering då skåpet står fritt på
mark.Markmätarskåpen finns i 25A och 63A utförande i två olika
färger, svart (RAL9005), respektive grå (RAL7037) färg. Mätutrymme
typ P2. Mätarskåpet levereras komplett med markfundament och
följer helt den svenska standarden SS 430 01 10 utgåva 10.
Kapslingsklass är IP44. Anslutning görs med 10-50 mm² Al
alternativt Cu kabel.Skåpen är försett med ett schuko uttag samt
ett CEE uttag lämpligt för tillfällig el vid byggnation alternativt
annat tillfälligt utnyttjande av el. 18 modulplatser finns tillgängliga
när skåpet skall användes som fördelningscentral till andra
byggnader t.ex. garage och friggebod.
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Fiberskåp
Stitec har ett brett sortiment av fiberskåp och fiberlådor med
tillbehör. Skåpen köper du som tomma skåp eller med fiberlåda
monterad. Skåpen finns i varmförzinkat utförande eller i
lackerat utförande (RAL 7037).

Belysning
LED och nödljus funktion
Stitec levererar belysningsprodukter för byggarbetsplatsen i flera
olika utföranden med E27 och B22 sockel där vi också levererar
med ljuskälla i form av kompaktlysrör eller som LED ljuskälla.
Armaturerna finns också med inbyggd LED platta dels som
standard armatur men också i utförande som nödbelysning
med inbyggd batteri backup på 3x60 minuter.

Byggplatscentraler

Stitec levererar ett brett sortiment av byggarbetsplats centraler som ingår i Stitecs ACS system. Samtliga byggplatscentraler som produceras
av Stitec AB är typprovade och certifierade av Intertek Semko AB i enlighet med standard SS-EN 60439-1 och SS-EN 60439-4.
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Företaget Stitec
Sedan 2000 har vi levererat elprodukter på den svenska marknaden och med målinriktad produktutveckling och aktiv marknadsbearbetning
är målsättning att omsättning och anställda skall öka avsevärt de närmaste åren. Företaget har ett antal olika patent registrerade som ett
resultat av en omfattande produktutveckling. Nya produkter kommer utvecklas utifrån funktion, ergonomi och säkerhet till ekonomi, design
och miljöpåverkan. 2014 flyttade företaget till större lokaler på ca 6000 m² i Anderstorp för att fortsatt expansion skall vara möjlig.

Vår drivkraft och affärsidé är att ta fram bättre och mer ergonomiska elprodukter till entreprenörer, uthyrningsföretag, elgrossister och
offentliga verksamheter med en total lägre produktions och ägandekostnad. Förutom att vi på Stitec ständigt funderar på nya smarta
lösningar tror vi att du som kund har de bästa idéerna. Vårt mål är att få dessa idéer att bli verklighet. Därför arbetar också hela
företaget efter att vi ”Never stop developing” av nya produkter och lösningar.
Kontakta oss för mer information om oss eller våra produkter och lösningar på telefon 0371-565 000
eller gå in på vår hemsida www.stitec.se.
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Kontaktuppgifter

Harald Stigefelt

Anders Hamrén

Martin Stigefelt

VD / Produktuveckling

Marknads & Försäljningschef

Försäljning

+46 (0) 371 565 001
harald@stitec.se

+46 (0) 708 233 757
anders.hamren@stitec.se

+46 (0) 371 565 004
martin@stitec.se

David Ericsson

Henrik Malm

Mikael Johansson

Försäljning

Konstruktion

Inköp / produktion

+46 (0) 371 565 005
david@stitec.se

+46 (0) 371 565 003
henrik@stitec.se

+46 (0) 371 565 002
mikael@stitec.se

Stansgatan 1, 334 32 Anderstorp Tel. 0371 - 56 50 00 www.stitec.se




Robert Kiseloski
Lager

+46 (0) 371 565 006
lager@stitec.se
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