
Lösningar med strömskenor och uttagslådor 
– i samarbete med ABB



Om Mericon 
Mericon Sverige AB grundades 1999. Vi är ett 
kunskapsföretag som designar, konstruerar och 
tillhandahåller lösningar, system och komponenter 
för åskskydd, strömfördelning och jordning. Vi  
erbjuder lågspänningsfördelningar som ström- 
skenor, flexibla förbindningar, isolatorer, flätor samt 
verktyg för bearbetning av Cu-skenor och flexibler. 
Vårt sortiment innefattar även åskskydd till  
byggnader och anläggningar, jordning och potential-
utjämning av byggnader, anläggningar och gruvor.  
I sortimentet finns innovativa produkter som Flexibar 
Advanced, Erilink, Cadweld, ISOnV och GEM.

Var finns vi?
Ni finner oss på Hammarö strax utanför Karlstad, 
där vi har en bra geografisk placering för att nå våra 
kunder i hela landet med snabba leveranser.

Miljö och kvalitet
Mericon är certifierade enligt 
ISO 9001:2015 kvalitet och 
ISO 14001:2015 miljö.

Webbshop
De allra flesta av våra produkter finns att köpa i vår 
webbshop, som du hittar på mericon.se.

Mericons och ABB:s samarbete
Tillsammans skapar vi ett erbjudande i syfte att tillhandahålla en helhetslösning till er som kund. Vårt  
gemensamma erbjudande handlar om att hjälpa er från ax till limpa. 

Fördelarna är många
Med vårt nya samarbete får ni en helt komplett lösning som är färdig för enkel och effektiv installation. 
Vi är i hög grad tillgängliga och erbjuder montagehjälp när så önskas. Våra strömskenor är enkla att 
installera, har hög driftssäkerhet med låga krav på underhåll, och är i de allra flesta fall en mer kostnads-
effektiv lösning än kablageinstallation. Hos Mericon får du en dedikerad kontaktperson som hjälper dig 
genom projektet.

Våra strömskenor
I Mericons sortiment finns flertalet olika strömskensystem för krafter från 63 A upp till 6 300 A. En 
stor variation mellan kompakta system i sandwich-konstruktion med möjligheter för uttagslådor varje 
halvmeter eller helt utan möjlighet för uttagslådor för kostnadsbesparing, system med separat isolerade 
ledare med IP-klasser upp till IP68. Systemen finns från 2–5-poligt och i spänningsnivåer upp till 24 kV. 
Det breda sortimentet möjligör lösningar för de flesta projekt i fabriker, bostäder, sjukhus, datacentraler, 
butiker, parkeringshus etc.
Gemensamt för systemen är att de prefabriceras och levereras redo för installation i färdiga element, 
med en kapsling i aluminium och ledare i aluminium ges ett lätt system med hög strömöverförings-
kapacitet. (kopparledare går naturligtvis att få vid önskemål). Mericon hjälper er med konstruktion och 
selektering av det system som lämpar sig bäst för just ert projekt. 

Uttagslådor
Uttagslådor finns i storlekar anpassade för respektive strömskena, och kan bestyckas efter önskemål.



ABB:s effektbrytare och dvärgbrytare
ABB:s effektbrytare (MCCB)
ABB:s Tmax XT-serie effektbrytare (MCCB) är 
designad för att maximera kommunikations-
möjligheter, användarvänlighet, skyddsfunktioner, 
säkerhet och pålitlighet. Tmax XT-serien erbjuder 
marknadens bästa kombination av prestanda, 
skydd och mätnoggranhet. Tillsammans med ABB:s 
elektroniska reläskydd med Bluetooth och appen 
EPiC, blir anslutningen till mobila enheter enkel 
samt installation och inställning smidig.
Den inbyggda kommunikationen tillgängliggör 
dataanalys-verktyg på ABB Ability-plattformen 
i realtid. Hög precision på uppmätt data ger 
användaren tillgång till korrekt information var som 
helst och när som helst. Vilket i sin tur möjliggör 
övervakning av förbrukning och identifiering av 
möjligheter för energibesparing. Effektbrytarna kan 
enkelt uppgraderas genom inköp av nya funktioner 
för nedladdning på ABB Ability Marketplace.

ABB:s dvärgbrytare (MCB)
Med System pro M compact® erbjuder ABB ett 
brett och komplett sortiment av dvärgbrytare som 
täcker de flesta tillämpningar och marknader. ABB:s 
dvärgbrytare uppfyller globala produktstandarder 
(IEC, UL, CSA). Med över 90 års erfarenhet av 
innovationer i elbranschen erbjuder ABB etablerad 
och certifierad kvalitet.

MCB i S200-serien
S200-serien skyddar installationer mot överlast och 
kortslutning med hög pålitlighet och säkerhet i de 
flesta applikationer upp till 100 A.

Högprestanda MCB i S800-serien
Med märkström upp till 125 A och brytförmåga upp 
till 50 kA är S800 bästa valet i applikationer med 
höga krav på prestanda och storlek.

Flexibar 
Flexibar Advanced är tillverkad av flera tunna 
lager med förtennad kopparlaminat. Flexibarens 
uppbyggnad gör den exeptionell för prefabricering 
av anslutningar till strömskenor. Den finns i 59 olika 
standardutföranden i bredder 6–120 mm. 
Tack vare Flexibarens utformning med flera 
tunna kopparlameller är ledningsförmågan högre 
jämfört med kablage av samma tvärsnittsarea. 
Detta, tillsammans med att inga strikta minsta 
böjradier finns, gör att Flexibaren har stora fördelar 
vid montage med sidoförskjutningar och/eller vid 
installationer i trånga utrymmen. 
Isoleringen på Flexibar Advanced är halogenfri, har 
låg rökutveckling och är flamdämpande vid brand.
Detta, och att den är certifierad som klass 2- 
isolering, bidrar till högre säkerhet i elanläggningen 
och en bättre miljö.

IBS / IBSB
IBS / IBSB Advanced är en flätflexibel tillverkad av 
kopparkardeler med diameter 0,15 mm, vilket ger 
hög flexibilitet och hög tålighet mot vibrationer.
Flätorna finns i över 80 olika standardutföranden i 
längder 130–1 030 mm. De är prefabricerade med 
hålade förtenta ändar redo för montage. Dessa 
flätor lämpar sig vid installationer upp till 1 500 A.
Isoleringen är halogenfri, har låg rökutveckling och 
är flamdämpande vid brand. Detta, och att den är 
certifierad som klass 2-isolering, bidrar till högre 
säkerhet i elanläggningen och en bättre miljö.

Flexibla ledare
Mericon kom först i kontakt med strömskenor genom vårt breda utbud av flexibla ledare. Med ett flertal 
olika högflexibla varianter av strömledare i programmet har vi sedan starten 1999 jobbat med anslutningar 
till strömskenor. En erfarenhet som tillsammans med vårt utbud av strömskenor gör att vi i dag kan 
erbjuda en genomtänkt helhetslösning för enkelt montage och installation.
De flexibla ledarna kan enkelt tillämpas för installation på plats eller prefabriceras i Mericons verkstad för 
snabb och smidig installation.
Gemensamt för alla ledare i sortimentet är att de tillverkas i elektrolytkoppar (Cu–ETP), enligt standard 
EN–13602, med en kopparrenhet på minst 99,9 %. Inga kabelskor behövs för någon av ledarna, vilket ger 
en hög tålighet mot exempelvis vibrationer och korrossion. 

Klass 2-isolation enligt IEC 61439–1 8.4.4 
(protection by total insulation) 
innebär att flexibeln:
• Kan monteras utanför kapslingar
• Kan beröra och fästas direkt mot ledande
metallytor eller andra ledare
• Kan lastas till 100 % av angivet värde
• Kan anslutas före huvudeffektbrytaren

Blad- / Flätflexibler PPS / PBC
Pressvetsade bladflexibler (PPS) finns i fem olika standardutföranden men kan specialtillverkas helt 
efter önskemål. PPS är tillverkad av 0,3 mm tunna kopparlaminat med en pressvetsad (solid) ände, 
vilket gör den extremt tålig mot vibrationer samtidigt som den enkelt kan hålas till önskad hålbild.
Flätflexibler (PBC) finns i 15 standardutföranden, men kan även tillverkas helt efter önskemål. PBC är 
tillverkade av förtenta kopparkardeler med en diameter på 0,15 mm, vilket gör flexibeln extremt tålig 
mot vibrationer och högflexibel i alla led.



Från ax …
Mericon har en väl utvecklad och erfaren 
konstruktion och produktionsavdelning för 
konstruktion och anpassning av strömskenesystem 
och dess anslutningar. I programmet ingår även 
möjligheten att få montagehjälp av strömskenor 
och anslutningar.
Mericons konstruktionsavdelning har under åren 
varit anlitade i en stor mängd projekt med de mest 
varierande förutsättningar och utmaningar. Våra 
konstruktörer började sin resa inom Mericon i vår 
egen verkstad, vilket naturligtvis har bidragit till en 
bred kompetens som ger ett helhetstänk med en 
utpräglad ”ax till limpa-förståelse”.
Vi använder de senaste ritningsprogrammen, och 
underlagen görs tillgängliga i allt från PDF- till 
STEP- och DWG-filer vilken underlättar utveckling, 
beställning och montage av systemet.
Vi konstruerar ofta i 3D–CAD, vilket gör att man 
redan i ett tidigt stadie får tydliga indikationer om 
slutresultatet. I denna kreativa fas i processen finns 
det stora möjligheter att påverka, ändra och testa 
olika alternativa lösningar. Tillsammans skapar vi 
den optimala lösningen utifrån teknik, funktionalitet, 
ekonomi och estetik.
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TIllverkning 
Medarbetarna i vår verkstad arbetar kontinuerligt 
med bockning, klippning, stansning, gängning 
och så vidare. Allt för att leverera så optimala 
kundanpassningar som uppdraget kräver. Till vårt 
förfogande har vi en väldimensionerad maskinpark 
och ett välsorterat välfyllt lager för att smidigt 
kunna erbjuda leveranser på utsatt tid. Maskinpark 
och lager i all ära – men det är våra medarbetares 
kompetens, erfarenhet och vilja som är skillnaden 
som gör skillnad.

Montage 
Många av våra servicejobb sker på plats hos våra 
kunder. Installation och driftsättning av olika system 
samt byte och injustering av komponenter hör 
till de vanligare uppdragen. Vår servicebil har en 
grundutrustning med de verktyg och maskiner som 
vi använder mest frekvent, men anpassas förstås 
efter respektive uppdrags karaktär och omfattning.
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   Mericon Sverige AB       mericon.se
   Bivägen 4        info@mericon.se    
   SE–663 41  Hammarö       054–250 59 00

Henrik Bengtsson
Teknisk säljare
Mellansverige, Norrland
054–250 59 06
henrik.bengtsson@mericon.se

Christian Wennerstrand
Produktspecialist åskskydd och jordning
Södra Sverige
054–250 59 19
christian.wennerstrand@mericon.se

Peter Bergman
Teknisk säljare
Norra Norrland, västra Sverige
054–250 59 07
peter.bergman@mericon.se

Christer Thyberg
Teknisk säljare
Östra Sverige
054–250 59 18
christer.thyberg@mericon.se

Det finns flera fördelar med att handla i vår webbshop. Den är alltid öppen, du får 
en tydlig överblick över vårt sortiment, en klar bild av din köphistorik och du hittar 
relevant produktfakta. Du hittar flera tusen artiklar på mericon.se.
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