
Elkapsling AB förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning förändra, tillägga eller ta bort fakta och 
specifikationer avseende här angivna produkter och tjänster. 

Kundanpassade lösningar 
- för krävande miljöer

Anpassade lösningar - olika format för olika behov 
Vi bygger vårt erbjudande till er som kund på gedigen kunskap, rätt kvalité i våra 
lösningar samt snabba leveranser.  

Via vår egen konstruktionsavdelning kan vi ta fram helt nya koncept och 
lösningar vilka i många fall kan levereras till er inom endast tre veckor. 

Teknikbod TB 1, TB 2, TB 4 och TB 6
Våra Teknikbodar ger ett 
anpassat skydd för mer 
utrymmeskrävande teknisk 
utrustning. 

Boden kan levereras i olika 
storlekar och är konstruerad för att 
klara nordiskt klimat. Den tål tuffa 
belastningar stående på 
fundament och i vissa storlekar 
även hängande i mast. 

Vi tar gärna fram individuella 
lösningar och anpassningar utifrån 
just era aktuella behov. 

Kontakta oss gärna för en dialog om 
hur ni vill dimensionera och utrusta just 
er teknikbod.  

Ni når oss antingen via våra regions-
ansvariga säljare, genom att ta kontakt 
med oss på telefon 0690-76 30 00 eller 
via vår hemsida www.elkapsling.se – 
varmt välkommen! 

http://www.elkapsling.se/
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Produktspecifikation Teknikbod
Allmänt 
Elkapsling kan leverera fyra varianter av kundanpassade Teknikbodar med ett urval 
av kringutrustning, alla primärt avsedda för skydd av elektrisk och elektronisk 
telekomutrustning. 
Boden tillverkas i en självbärande konstruktion med en tak- och en bottenram med 
ett täckande metallsvep och kan placeras stående på fundament/plint samt i några 
storlekar även hängande. 

Beroende på i vilken miljö boden ska placeras och vilka krav på prestanda som ställs 
kan boden levereras i olika plåtkvalitéer, samtliga med goda korrosionsegenskaper, 
med valfri lackeringsfärg eller som olackerad med plåtrena ytor (Magnelis). 

Konstruktionen är anpassad för att minimera risken för fukt och mögel och för att 
säkra ett fullgott skydd för installerad utrustning, 

Teknikboden levereras i fyra olika grundstorlekar med 1 m2, 1,7 m2 , 3,4 m2  eller     
5,3 m2 golvyta. 

Grundleverans för Teknikbod 

Ytterväggar/svep och tak 
Svep/ytterväggar består i grundleverans av 1,5 mm Magnelis-plåt vilket är en 
plåtkvalité med mycket goda korrosionsegenskaper, motsvarande kraven för C5M 
dvs. marin miljö eller kustområden med mycket salt miljö. 

Takkonstruktionen är framtagen för att minimera risk för kondens och fukt inne i 
teknikboden. Taken har ett mindre utsprång med luftspalt för att säkra en god 
självdragsventilation i konstruktionen ovan innertak. 

Dörr  
Högerhängd säkerhetsdörr med erforderlig vädertätning monterad i dörrkarm. 

Isolering 
Isolering med tjocklek 50 mm i vägg och 70 mm i tak, isoleringsmaterial ej 
fuktabsorberande. 

Innertak och väggar 
I grundutförande består innertak samt väggar av 9 mm lackerad Plyfa, annat 
väggmaterial kan fås som tillval. 

Golv  
Golvet består i grundleveransen av 12 mm lackerad Plyfa, annat golvmaterial kan fås 
som tillval. 
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Elinstallation inklusive montage (avser TB1):  
1 st. invändig 230 V El-central med huvudbrytare 
1 st. strömställare för belysning 
1 st. kopplingsdosa 
1 st. 2-vägs vägguttag  
4 st. 4-vägs uttag  
1 st. 2x36 W Lysrörsarmatur inklusive lysrör 
1 st. radiator à 750 W  
 

I övrigt ingår erforderligt kablage, montage i Thorsmannlister samt förberedelse för 
anslutning mot utvändigt mätarskåp. 
 
Övrigt  
För lyft och transportsäkring finns fyra löstagbara lyftöglor infästa i takkonstruktionen. 
 
Övriga tillval och tillbehör 

- Lackering valfri färg 
- Utvändigt mätarskåp i Magnelisplåt  
- Kabelskydd för mätarskåp (mot mark) 
- Sabotageskydd/ plåtkjolar (mot mark) 
- Frikyla 
- Ventilationshuv 
- Insteg 
- Arbetsplattform 
- 19”-stativ (höjd 1500, 1800 eller 2100 mm)  
- Låsbom ytterdörr 
- Kabelgenomföring Roxtec (vägg/golv) 
- Kabelgenomföring front 
- Kabel-/trådstege för fiber 
- Upphängning/ trådhållare fiber 
- Reservkraftuttag med brytare 
- Låssystem (nyckel/ kod/ tag) 
- Valbart golv (plyfa, durkaluminium) 
- Upphängningsanordning i rygg 
- Klädkrok 
- Lap-top hylla 

 
 
För anpassning av teknikboden helt utifrån era krav och behov, kontakta oss på 
telefon 0690-76 30 00 eller via vår hemsida www.elkapsling.se för en offert. 
  

http://www.elkapsling.se/
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Besök gärna vår hemsida 
www.elkapsling.se 

Där hittar Ni mer information om våra produkter samt även ritningar. 

Elkapsling har huvudkontor och tillverkning i Ånge, mitt i Sverige. 
 

Telefon 0690-76 30 00    Telefax 0690-76 30 01 
info@elkapsling.se     order@elkapsling.se 




