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Spektra

Spektra Elfördelningssystem

SPEKTRA är ett centralbyggsystem, anpassat efter 
dagens och morgondagens krav på flexibilitet och 
installationsvänlighet. Programmet är anpassat 
efter svenska förhållanden och svenska kunder.
Det betyder att allt är noggrant genomtänkt in i 
minsta detalj för att uppsättning och anslutning 
ska vara så enkel som möjligt

SPEKTRA kan byggas på bredden eller höjden 
i en mängd olika kombinationer och erbjuder 
kostnadseffektiva lösningar för både enkla och 
avancerade installationer. Möjligheten att variera 
utförandet efter olika krav och behov är i princip 
obegränsade. 

Centralen kan till exempel byggas med separata
utrymmen och dörrar för varje apparat eller med 
flera apparater i samma utrymme med gemensam 
dörr. Fördelning och automatik kan kombineras 
i samma central. Valmöjligheterna är mycket stora.

SPEKTRA byggs upp med standardiserade 
kapslingsdelar av korrosionstålig aluzinkbelagd 
stålplåt och har ett mycket robust utförande. 
Byggmodulen är 25 mm. Max bygghöjd är 1500 
mm och bredden är obegränsad.
SPEKTRA kan byggas upp till 800A och finns 
tillgänglig i kapslingsklasserna IP 20, IP 43 och 
IP 54. 
 
SPEKTRA är normalt sett olackerad med undan-
tag för frontplåtar och dörrar som är lackerade i 
RAL7035.



Offerthjälpmedel

Systemstödet består av två delar, Proskandia där 
centralerna byggs upp layoutmässigt och vissa 
apparater läggs till samt Offerthanteraren som gene-
rerar montage- och konstruktionstid, plint och kabel. 
Det finns möjlighet att komplettera med automatik-
komponenter och kapslingstillbehör mm. Slutligen 
genereras ett offertbrev.
Det är på ett enkelt sätt möjligt att konfigurera 
offerthanteraren efter egna önskemål gällande 
arbetstider, timdebiteringar, materialpriser, påslag 
och marginaler. Offertbrevet är även det mycket 
enkelt att modifiera eller byta ut.

Innehåll:
• Kunddatabas
• Offertliggare
• Konfigurering av centraler
• Generering av offertbrev

Fördelar
• Snabbt och enkelt offertarbete
• Enkelt att uppdatera och hålla  

ordning på priser
• ”Samma prisnivå varje gång”

OFFERTHJÄLPMEDEL till Spektra
Spektra systemstöd hjälper användaren att på ett enkelt och säkert sätt 
utföra allt från konfigurering av centraler till generering av offerter.



Spektra Basic

Spektra Basic är instegsmodellen i Spektrafamiljen, genom sin enklare utformning lämpar den sig 
väl för installationer i fastigheter och offentliga miljöer. Spektra Basic har i sitt standardutförande 
kapslingsklass IP 20, monteras dörr tillsammans med den stabila dörramen uppnås IP 43.

• Kapslingsklass IP 20 och IP 43
• Väggmonterat utförande eller golvstående med sockel
• Liggande skensystem på 250A och 630A
• Möjlighet finns att få hela centralen lackad 

i RAL 7035

Låddhöjd Lådbredd Låddjup Luckhöjd

600 600 120 600

800 600 120 800

800 450/600 220/140 1000

1000 450/600 220/140 1200

1200 450/600 220/140 1500

1500 450/600 220 1800

1800 450/600 220





Spektrafamiljens flexibla elfördelning speciellt anpassad för industrin. Ett av marknadens mest 
välrenommerade och beprövade elfördelningssystem med näst intill oberänsade 
utbyggnadsmöjligheter efter krav och behov. 
För såväl enkla som tuffa och krävande miljöer, där installationsvänlighet och flexibilitet 
eftersträvas. 

• Kapslingsklass IP 43 och IP 54
• Stående skensystem på 250A, 630A och 800A 

Färdiga anslutningar mellan skensystem och apparater
• Separat dörr för varje apparat eller grupper  

av apparater

Låddhöjd Lådbredd Låddjup Luckhöjd

800 450 180 200

1000 600 260 300

1200 400

1500 500
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Spektra Classic
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WE ARE RELIABLE

AQ Group är en global tillverkare av komponenter 
och system för industrikunder med höga krav. Den 

konsoliderade kunskapen i AQ Group, tillsammans 
med en global närvaro, erbjuder unika fördelar  

för kunder runt om i världen.


