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Markskåp
MSS MaxiFlex
Våra markskåp tillverkas i beständiga tunnplåten Magnelis®  
som är överlägset andra metallbelagda material i miljöer med 
hög fuktighet. Markskåpen passar utmärkt i tuffa utomhus miljöer 
likväl som inomhus vid låga takhöjder eller vid kabelgrop. Ett  
flexibelt system för säker, tidseffektiv och hålllbar strömfördelning.

Markskåpet kan kompletteras med separat sidomonterat mätarskåp vid 
strömtrafomätning. Storlek: 400x600x210mm.

Produktfakta

Artikelnummer MSS-MAXFL-500x1000x400
MSS-MAXFL-750x1000x400
MSS-MAXFL-1000x1000x400
MSS-MAXFL-1250x1000x400
MSS-MAXFL-1500x1000x400
MSS-MAXFL-1750x1000x400

Standard SS-EN 61439, SS-437 01 02, SS-436 21 31
SS-430 01 15, SS-430 01 01, SS-430 01 10
SS-EN 60529, SS-EN 622 62, LVD 2014-35-E4
93/68/EEG

Driftspänning 230/400V

Höjd (skåp) 1000 mm (exkl sockel och fundament)

Höjd (över mark) 1400 mm

Höjd (totalhöjd) 2230 mm (inkl fundament)

Djup 400 mm

Bredd 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750 mm

Påbyggnad höjd 300 mm

Material Magnelis®

Korrosivitetsklass C5

IK-Klass IK10 (högsta vandalsäkringsklass)

Dörrar Avtagbara, utan stolpe och espanjolet

Färg Metall

IP-klass IP34D

500 750 1000 1250 1500 1750

 
Högsta betyg,  

A av SundaHus

 
Testat  av SEMKO
Intertek upp till 

800Ampere: 
K-värde 99



Produktfördelar
MSS MaxiFlex
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Lyftöglor
En av flera innovationer är de dolda 
lyftöglorna på respektive kortsidor. 
Dessa underlättar både vid transport 
samt när skåpet lyfts på plats.

Nivåöga
Det fast monterade nivåögat sparar 
tid och underlättar installationen av 
fundamentet då traditionellt vatten-
pass ej behövs.

Demonterbar frontplåt
Löstagbar frontplåt – du kan enkelt 
ta bort hela plåten under installation. 
Tillgängligheten blir mycket god vilket 
underlättar mycket för dig som mon-
terar.

Knockout i sockel
Dubbla knockouter i underkant på både framsidan 
och baksidan av fundamentet, möjliggör enkel 
kabelkomplettering i efterhand.

Ställbar ankarskena
Ställbar ankarskena i höjdled möjlig-
gör en säker kabelförläggning innan 
anslutning på apparat. Ankarskenan 
är anpassad till både kabelklämmor 
och najningstråd.

Standard 60-system
Vårt MSS MaxiFlex markskåp är konstruerat för 
maximal flexibilitet. Inte bara flexibilitet vad gäller 
kapslingen och alla dess fördelar som underlättar 
ert arbete, utan även samansättningen av möjliga 
komponenter som kan monteras. 
Kapslingen är utformad efter ett standardiserat 60- 
system, som bygger på ett 60mm kopparskensystem 
för belastning upp till 800 Ampere. Därmed har vi 
möjlighet att montera de ledande komponent- 
tillverkarnas fulla sortiment bestående av: säkrings- 
lastbrytare, säkringslastfrånskiljare, gängsäkringar, 
effektbrytare, huvudbrytare, strömtrafofack samt 
mycket mer. Flexibiliteten i de tekniska lösningarna 
gör att den totala lösningen kan fullt ut mäta sig 
med de ledande fabrikaten på marknaden.

Avtagbara dörrar
Dörrarna kan ni enkelt öppna upp till 180 gr, 
dessutom lyfter du av dem på ett lätt sätt.  
Konstruktionen är självbärande och erfordrar 
ingen mittspröjs.

Dold ventilation
En viktig egenskap är ventilationen som genom 
skorstenseffekten i förebyggande syfte säkerställer 
luftflödet både under sommar som vinter. Därmed 
reducerar uppkomsten av hetta och kondens. 
Självklart är utformningen insektsäker.


