
CMIK kapslingssystem förenar det bästa ur två världar. 

En ny generation av robusta industrikapslingar ser dagens ljus. 

ABB Kabeldons Klip-system kan nu integreras med 

normkomponenter för lättare applikationer i samma central.

CMIK är en unik produkt som följer utvecklingen, är användar-

vänlig och minimerar driftstoppen vid utbyggnad.

Hör av dig till Centralmontage så tar vi fram en lösning efter just dina behov.

C M I K 
K A P S L I N G S S Y S T E M

N Ä R  T VÅ  B L I R  E T T



• Minimala driftstopp vid utbyggnad. Med ABB 

  Kabeldons KLIP-system kan man enkelt 

  bygga ut anläggningen ofta helt utan driftstopp. 
• ABB Cewe Controls normsystem är en snygg,

  smidig och inkopplingsvänlig lösning. Samtliga 

  fronter är plomberbara.
• Skensystem upp till 1500A som kan fortsätta in 

  i normdelen.
• Transformatormätningar upp till 1250A.
• Hela centralen håller IP20-miljö med öppna dörrar.  

  Med dörrarna stängda är centralen IP44-klassad.

• Delbara FL21 öppningar uppåt eller nedåt.
• Lätt att bygga ut med fler kapslingar i sidled 

  utan håltagning.
• Via knockout-öppningar i sidorna kan man 

  enkelt montera ventilationsdon om så önskas.
• Köp till trådningsset och mätartavla till din 

  serviscentral så får du allt på plats i samma   

  leverans.
• Väggfästen och nyckel ingår.
• CMIK-kapslingarna finns inlagda i FastEl Autorit 

  för enkel projektering och konstruktion.

>>> CMIK-systemet är byggt på tre kapslingar som enkelt 
kan monteras ihop i valfri kombination till önskad bredd. 
Kapslingarna håller IP44 och har följande yttermått (mm): 

CMIK 550 Bredd 550, Höjd 1105, Djup 330
CMIK 800 Bredd 800, Höjd 1105, Djup 330
CMIK 1300 Bredd 1300, Höjd 1105, Djup 330

För mer information var vänlig 
kontakta Centralmontage på 
info@centralmontage.se eller 
ring oss på 0155-12 07 00 så 
berättar vi mer.
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