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PRODUKTINFO

Kombi-Flex, en videreudvikling af Flexi-Line-serien
Teknik- og målerskab i én kapsling
ABB har udviklet en række intelli
gente teknikskabe, hvor den
elektriske installation til pumpe
stationen og målerskab er bygget
ind i samme kapsling.
Kombinationen betyder, at der kun
skal opstilles ét skab, hvilket giver
en reduktion i etableringsomkost
ningerne. Kombi-Flex-skabene kan
bestilles i vores salgsafdeling på
telefon 4450 4450.

Anvendelse
Kombi-Flex er det rigtige valg, når der skal etableres
en pumpestation med tilhørende måler. Hvor det tidligere har været nødvendigt at opsætte et skab til
pumpestyring og et andet skab til måling, kan opgaven nu løses med etablering af ét Kombi-Flex-skab.
Adgangen til pumpestyringen og måleren er adskilt
og aflåst med to forskellige låsesystemer. Kombi-Flex
er et skab med en garanteret lang levetid, hvor materialer og udførelse er af høj kvalitet.
Tekniske specifikationer
Kombi-Flex serien består af tre størrelser: Kombi-Flex 800, Kombi-Flex 1000 og Kombi-Flex 1500.
Skabene er bygget op omkring Flexi-Line-serien.
I siden af skabet er der plads til, at elforsyningen kan
installere en kWh-måler.

Betegnelse

Typenr.

EAN-nr.

Kapslingen leveres som standard med en målerindsats, der opfylder kravene i Fællesregulativet.
Aflåsningen af kapslingen sker med en trekantlås til
elskabet og en hængelås til pumpestyringen. Skabet
indeholder en montageplade for montering af
pumpestyring.
Konstruktion
Kombi-Flex er fremstillet af 2 mm aluminiumsplade,
der er pulverlakeret i farven RAL 7015. Bundrammen
er udført af 2 mm pregalvaniseret stålplade, type
Z600. Lågen er hængslet i siden, og lågeåbningen er
forsynet med en formstabil gummipakning.
Elskabet, som er placeret i siden, er udstyret med en
låge i dobbeltisoleret materiale. Som standard er lågen fremstillet af slagfast termoplast, og målerindsatsen er udført i aluminium.

Udvendige mål (mm)

Vægt

Dybde

Bredde

Højde

kg/stk.

Kombi-Flex 800

DK42G3126

5703510 02290 0

376

806

1288

55

Kombi-Flex 1000

DK42G3127

5703510 02291 7

376

1006

1288

62,5

Kombi-Flex 1500

DK42G3128

5703510 02292 4

376

1506

1288

90
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Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer eller ændre indholdet af
dette dokument uden forudgående varsel.
Med hensyn til indkøbsordrer er aftalte
oplysninger gældende. ABB A/S påtager
sig intet ansvar for eventuelle fejl eller
mulig manglende information i dette dokument.

Vi forbeholder os alle rettigheder til dette
dokument og emnet og illustrationerne
heri. Enhver gengivelse, oplysning til
tredjeparter eller udnyttelse af indholdet helt eller delvist - er forbudt uden forud
gående skriftligt samtykke fra ABB A/S.
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