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AP SKAP
- UTE / INNENDØRS SKAP

Produsert av sjøvannsbestandig aluminium. 

Overflatebehandlet i et av de mest moderne 

forbehandlings- og lakkeringsanlegg på 

markedet. Skapene er brennlakkert med 

polyester pulver, med struktur.

UTFØRELSE OG UTSTYR SOM 
LEVERES PÅ BESTILLING:

• Fargevalg utvendig og innvendig etter spesifikasjon.

• Vinduer i dører og paneler.

• Utsparing for instrumenter og brytere i dører, skaper og skapprofil.

• 19’’/ETSI svingbare og faste rammer foran og bak i skapene.

• Lufteslisser med og uten fluegitter.

• Veggfester, stolpefester, stativer, løse og påsveiste monteringsvinkler.

• Sokkel for alle skapdybder og bredder.

• Kabelspalter med aluminium/PVC dekkplater og pakning.

• Andre låser, nøkler og faste håndtak.

• Åpning i bunnen av skapet.

• Frontdeling med midtpost, dører og paneler etter spesifikasjoner.

• Jordingsskinner, sikringsholder og skjemaholder.

• Montasjeskinner, montasjeplater og festeutstyr.

• Skapene er godkjent av Nemko og typegodkjent av det Norske 

Veritas for bruk på rigg-installasjoner og i annet maritimt miljø.

De er dessuten godkjent av Telenor for montasje av teleutstyr.

• Klimatiseringsutstyr som filtervifter, varmeelementer, termostater, 

varmevekslere eller kjøleenheter kan fås montert.

UTFØRELSE

• Materiale

Skapene er laget av aluminiumsplater og profiler i sjøvanns-

bestandig legering. Sider, dørkarm og feste for bakplate består 

av en profil.

• Standard tetningsgrad

er IP54, men kan også leveres i IP66 utførelse.

• Sammenføyninger:

Skapets hjørner er helsveiste med hjørnevinkler.

• Normal farge:

RAL 7032 kiselgrå polyester pulverlakk med struktur.
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Bredde: B Høyde: H Dybde: D

75 mm

150 mm

Fra Fra 200 mm

260 mm 260 mm 230 mm

til til 250 mm

2000 mm 2000 mm 300 mm

* * 350 mm

400 mm

500 mm

600 mm

* Større skap leveres på forespørsel

MÅLSKISSER 
OG SKAPDIMENSJONER

EKSEMPLER PÅ TILLEGGS 
UTFØRELSER 

PROFIL

SKAPTYPE

Dørkrok Regntak type B

Transportvinkler 
m/øyenbolterVindu i dør

Dybde 150

Dybde 230

Dybde 200/250/300/350

Dybde 400/500/600


