
Det flexibla kapslingssystemet

CabiFlex 



CabiFlex

CabiFlex-serien erbjuder flexibla, anpassningsbara och montagevänliga kapslingar för alla ändamål. 
Detta möjliggör minskade montagetider samt mer mångsidiga och unika lösningar för Er som kund. 
CabiFlex-serien erbjuds i aluminiumutförande. Aluminiumet svarar upp mot de tuffa krav som ställs 
på utomhuskapslingar gällande korrosionsbeständighet och tålighet. Lägg därtill den minskade 
vikten och ökade bearbetningsmöjligheten i jämförelse med till exempel ett rostfritt skåp.  
CabiFlex erbjuds även i andra material än aluminium.

Det finns en rad tillval för CabiFlex-serien för att kunna anpassas till just Era behov.
Ingen kapslingslösning är för komplicerad för CabiFlex-systemet.

Exempel på skåp från E-serien Exempel på skåp från F-serien



E-Serien

Tillgängliga material:
Aluminium (standard), rostfritt (standard),  
syrafast (standard) och stålplåt (standard)

Storlekar:
Bredd: Upp till 1000 mm, Höjd: Upp till 1200 mm,  
Djup: Upp till 500 mm

Kapslingsklass: IP65

Tillval:
• Väggfäste
•  Regntak
•  Dörrstopp
•  Lyftöglor
•  Jordskena
•  Lackering

•  Bottenplåt (för egen håltagning i 3 mm  
 aluminium)
•  Handtag med låsmöjlighet (hänglås) och   
 spanjolettlösning.
•  Balkfäste
•  Ventilation
•  Dokumentficka

Det går att få andra tillbehör på förfrågan.

F-Serien

Tillgängliga material:
Aluminium (standard), rostfritt (tillval), syrafast  
(tillval) och stålplåt (tillval)

Storlekar:
Bredd: 600 mm, Höjd: 1200 mm, Djup: 300 mm 
Bredd: 800 mm, Höjd: 1400 mm, Djup: 500 mm 
Kapslingarna kan byggas ihop

Kapslingsklass: IP65 & IK08

Tillval:
•  Väggfästen 12 mm eller 70 mm byggdjup
•  Regntak
•  Dörrstopp
•  Lyftöglor
•  Jordskena
•  Lackering
• Marksockel

•  Skarvbitar till montageplåtar
•  Rullskenor
•  Montageskena
•  Mellanvägg



CabiFlex Designer

Med CabiFlex Designer kan kapslingen millimeter 
anpassas, materialval göras, tillbehör läggas till och en 
unik hålbild införas. Allt med ett par enkla knapptryck. 
När kapslingen sedan är utformad generas automatiskt 
en offert eller så kan en order läggas direkt. När ordern 
är lagd skickas automatiskt nödvändig dokumentation 
samt BOM-lista och en översiktsritning per mail.

CabiFlex Designer är ett interaktivt webbaserat design-
hjälpmedel, alla ändringar som görs uppdateras automa-
tiskt i 3D vyn. Detta ger användaren en direkt indikation 
och verifiering på hur skåpets utformning kommer bli. 
CabiFlex Designer kräver ingen installerad programvara 
på användarens dator utan allt sker i webbläsaren.  
CabiFlex Designer är kompatibel med de flesta webb-
läsare och operativsystem. Det går även att använda 
CabiFlex Designer på en tablet eller smartphone.

Offerthjälpmedel till CabiFlex E-Serien.
CabiFlex Designer hjälper användaren att på ett  
enkelt sätt utforma och konfigurera sin unika kapsling.  
Generering av offerter, BOM-listor och order sker automatiskt.

600-1200mm

600-1000mm

200-500mm



Innehåll:
• Smidig och enkel designmiljö.
•  Direkt visuell bekräftelse av utformning  

och tillval.
• Generering av offerter, BOM-listor och ritningar.

Fördelar:
• Snabbt och enkelt offertarbete.
• Helt webbaserad. 
•  Kompatibel med de flesta webbläsare,  

operativsystem, tablets och smartphones.



E-Serien

Enkelt anpassningsbar för avancerade lösningar.

CabiFlex E-serien ger Er full valfrihet när det kommer till utformning av Er kapsling. Höjd, bredd 
och djup kan millimeteranpassas och det ges möjlighet till en unik håltagning anpassad för 
just Er applikation. Utformning, håltagning och tillbehör tas fram genom en användarvänlig 
webbaserad programvara. I programmet får man dessutom möjlighet att få en offert eller 
beställa direkt. Detta sparar både tid och pengar då kapslingen levereras redo för slutmontage 
och ingen bearbetning på kapslingen är nödvändig. 

E-Kapsling har kapslingsklass IP65 i sitt grundutförande och går att få i  
aluminium-, rostfritt-, syrafast- och stålplåtsutförande. Kapslingarna kan 
lackas i valfri färg.

E-Serien levereras i grundutförande med:

• Dörr (höger- eller vänsterhängd) 
•  Demonterbara gångjärn  
•  Strängsprutad skarvlös tätningslist

 Lås: 90°-lås med vred. 2-3 låspunkter beroende på höjd. 
 Montageplåt: 3 mm. 
 Kapslingsklass: IP65.  
Anpassningsfrihet: Topp, botten, dörr och sidor kan håltagas efter önskemål.



F -Serien

Den montagevänliga kapslingen.

CabiFlex F-serien kan användas som enkelskåp eller ingå i flexibla skåpkombinationer. Montage-
plåten kan med fördel färdigställas utanför skåpet och skjutas in på en rullskena från vilken sida 
som önskas. Även montageplåten är i aluminium som standardutförande, detta ger en låg totalvikt 
och medför ett enklare slutmontage. Topp, botten och sidor är demonterbara för att underlätta vid 
montage i kapslingen samt att egen håltagning enklare ska kunna utföras. Kapslingen är försedd 
med invändig hålprofil i sidor, tak och botten som möjliggör flexibel montering.  F-seriens  
aluminiumutförande medför också att bearbetning, såsom håltagning, är lättare att utföra.

F-Serien levereras i grundutförande med:

• Dörr (höger- eller vänsterhängd) 
•  Demonterbara gångjärn  
•  Strängsprutad skarvlös tätningslist 
•  Målad i RAL7035.

 Lås: 90°-lås med handtag och spanjolettlåsning 
 Montageplåt: 3 mm aluminium. 
 Kapslingsklass: IP65.  
Anpassningsfrihet: Topp, botten och sidor är demonterbara.



För mer information om E-Serien:

AQ Components Västerås AB
Kretskortsvägen 6
SE-721 36 Västerås
Tel växel +46 21 470 33 30
Mail: aqcv.cabiflex@aqg.se
www.aqg.se

För mer information om F-Serien:

AQ Enclosure Sollefteå AB
Övergårdsvägen 4
SE-881 41 Sollefteå
Tel. +46 620 256 00
Mail: info.aqenso@aqg.se
www.aqg.se
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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.


