Elpro Quick Design (QD)
Vi produserer solide chassis og skap som tåler store påkjenninger i tøffe miljøer. Det gjør
vi etter vår egenutviklede produksjonsmetodikk – QD – som sikrer et solid rammeverk
skreddersydd etter behov og bruksområde.

Konseptet er svært enkelt å produsere og sammenstille - noe som gir kort produksjonstid og hurtig levering. Rammene
kan skreddersys på mål og utnytter dermed plassen man har til rådighet best mulig.
Markedets mest solide
Elektriske installasjoner som plasseres i røffe miljøer, for eksempel om bord på skip hvor det er mye vibrasjon og trangt
om plassen, krever et solid rammeverk som tåler påkjenninger over tid. I dag er Elpro QD foretrukket av en rekke kunder i
flere bransjer, og holder tittelen som markedets mest solide chassis.
Elpro QD har IP23 som standard og godkjent kapslingsgrad. Stålkonstruksjonen er svært stabil; ett enkelt skap står
støtt på egenhånd, uten å måtte seriekobles for å stabiliseres. Rammene kan leveres med vibrasjonsdemping og
lakkeres i ønsket farge på vårt topp moderne pulverlakkanlegg – noe som gir en slitesterk, beskyttende og miljøvennlig
overflatebehandling av materialet.

Rask skreddersøm
Alle skap vi leverer er bygget på QD-designet. Vi skreddersyr skapene i 25 millimetersmoduler og legger til utstyret
du har behov for, som eksempelvis kabelfestejern eller perforerte dører for god luftgjennomstrømning. Rammen
sammenstilles av oss, men kan også leveres flatpakket og sammenstilles da enkelt av én person on-site.
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Bruksområder

Standard mål

• Tavlechassis land og maritime

• Bredde: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 og 1200 mm

• Brannsentraler

• Høyde: 2000mm

• PA-rack

• Dybde: 400, 600 og 800 mm

• UPS
• Datarack
• Batterirack

Fordeler
• Robust og stabilt
• Beskytter elektriske og elektroniske komponenter i industrielle miljø
• Enkel tilpassing
• Rask montering

About Elpro
The Elpro Group consists of three well-integrated business units; Solutions, Electro and Installation. Elpro has over 30 years of experience within
the electro technical and electro mechanical sector. A wide spread of clients across our project portfolio has accumulated a lot of problem solving
skills and industry knowledge. Talk to an experienced partner for your next project. Talk to Elpro!
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