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Genomtänkta
Installations
System

Din leverantör
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Dagens installationssystem bygger på europeiska
normer. Vi anpassar dem åt dig.

Se fördelarna med en
systemleverantör
Vi kommer till dig och visar fördelarna
i de moderna installationerna.
Kontakta oss och boka
en mötestid

Som systemleverantör erbjuder vi totallösningar som integreras i
verksamheten. Det gäller alla yrkeslokaler, såsom kontor, skolor
eller allmänna utrymmen. Distributionssystem för ström, tele,
data och fastighetsautomation integreras och anpassas för att
passa användarens behov.

Installationslösningar i fastigheter
Hagergruppen erbjuder lösningar för arkitekter, elkonsulter
och installatörer

Hager:
Produkter för
anläggningsskydd,
styrning och automatik.

Energi
Data
Telefoni

Tehalit:
Kanalisationsprodukter
med anpassade lednings; och uttagssystem

Automation
Signalsystem
Klimatstyrning
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Hur många kompletta leverantörer av
installationsmateriel känner du till?
Ström, data och telefon på alla arbetsplatser i kontoret. Alltid nya och annorlunda
lösingar. Kraven från investerare och arkitekter blir allt mer komplexa. Det kräver att du
samordnar komponenter från flera leverantörer för att skapa en smart och ekonomisk
installation. Tekniska matrerialbegränsningar minskar även möjligheten till att konstruera
en modern elinstallation. Det vill säga fram till idag! Att leva upp till ryktet som en komplett systemleverantör kräver att fastighetsägarens behov kan tillgodoses på ett
modernt, flexibelt och välanpassat sätt. Kanalisation, data och telelösningar ska optimeras för både fastighetsägare och användare.
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Fördelningscentraler
Univers fördelningssystem för
lågspänning möjliggör snabb
och okomplicerad installation
av framtidssäkra lösningar upp
till 630 A. Det passar för
genomförande av mindre projekt såväl som för omfångsrika
och komplexa uppgifter.

Huvud-, effektoch säkringsbrytare
Hagers huvudbrytare finns i
många storlekar, både i normutförande och till System
Univers N. Effektbrytare med
tillbehör erbjuds från 16A till
630A. Säkringsbrytare i många
utförande finns främst för
fördelningssystem Univers.

Undercentraler
Hagers kapslingar ger säkra
lösningar i bostadsinsallationer
och yrkesfastigheter. För att
kunna leva upp till kraven på
installationsmetoder, gällande
normer och bestämmelser, erbjuds ett produktprogram med
olika kapslingklasser och applikationsanpassade egenskaper.
Sortimentet omfattar ett flertal
utförande i skiftande storlekar
för respektive applikation.

Säkerhetsprodukter
Hager säkerhetsprodukter
borgar för säkerhet i elektriska
anläggningar såväl som
bostads och yrkesfastigheter.
De är tillverkade för att kunna
klara alla de krav som ställs för
att utnyttjas fullt ut utan att
skada person och egendom.

tebis Radio

Kopplingsur

Radioprodukter ger möjligheter
till mångsidiga lösningar i elinstallationen. Styrsignaler måste
överföras via ledningar. Så var
det förr. Idag finns tebis radio,
som fortsätter konsekvent med
samma komfort som hos byggnadsinstallationssystemet
tebis TX och tebis EIB/KNX.

Digitala kopplingsur för tidstyrningar av t.ex. belysning eller
klimatanläggningar. Enkelt programmeringsförfarande. Även
möjlighet till programmering
med PC via programnyckel.
Kopiering via programnyckel
mellan kopplingsur även möjligt. Uren finns som 1- & 2
kanaliga veckour. Även årsur
ingår i sortimentet.

Automatik
produkter

tebis TX

Närvarodetektor och konstantljusreglering i en komponent
klarar att reglera belysning,
beroende på dagsljus och närvaro. Detta bidrar på ett bekvämt sätt till energibesparingar.
Förutom belysning kan även
markiser, ventilation och värme
styras via dessa intelligenta
komponenter.

Med byggnadsinstallationssystemet tebis kan vi ta hand
om energi på rätt sätt, individuellt och mycket enkelt. Det
kan gälla markiser, persienner,
belysning, väme eller kyla. Allt
som har med huset att göra
går att automatisera på ett
effektivt sätt. Driftsättning sker
via ett trådlöst programmeringsverktyg med självinstruerande display.
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Rökdetektor
Automatsäkringar

Lösningar för elinstallationen i kontorsbyggnader

Kontaktorer

Klimatstyrning

Hissautomatik

His

s

Dimmer
Impulsreläer
Reläer

Fördelningscentral

KNX-bus
Trappautomater

Golvkanal
skrivbord

Installationsgolv

His

s

Fönsterbänkskanal med Ecoline

Uttagsmodul

Flexibel
anslutning
med kabelkedja

Dataswitch

Grup
Uttagspelare

Radioaktor för
belysningsstyrning
Kanalisation
i schakt

His

s

A
D
Tel
Fas
Fas

Infälld gruppcentral
Lågspänningsfördelning

Gruppcentral
kontorsvåning

Överspänningsskydd
Gruppcentral
kontorsvåning
Energimätare
Energikontroll
Routers
KNX
fastighetsutomation
Telefon / Internet
Fjärrstyrning av fastighetsautmation
- Energimanagement
- KNX programmering
- Fjärravläsning

I
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Rökdetektor
Automatsäkringar
Närvarodetektor

Kontaktorer

ng

Dimmer
Impulsreläer
Reläer
KNX-bus

Kopplingsplint under lock

Trappautomater

Golvkanal till
skrivbord

Anslutningspunkt

Installationsgolv

kWh-meter
Energiemanagement
Överspänningsskydd
Fönsterbänkskanal BR netway med Ecoline

Fönsterbänkskanal med Ecoline

Uttagsmodul

Flexibel
anslutning
med kabelkedja

Uttagsmodul
Uttagspelare

Stickkontakt

Dataswitch

Dataswitch

Datauttag

Gruppcentral
Uttagspelare

Radioaktor för
belysningsstyrning
Kanalisation
i schakt

Integrerad armatur

Automatsäkrningar
Datafördelning
Telefördelning
Fastighetsautomatik
Fastighetsindikeringar
Gruppcentral
kontorsvåning

Indirekt belysning

Nedföringsstav
Uttagsmodul
på skrivbord

Gruppcentral
kontorsvåning
Uttagspelare
Routers

mation

Genomtänkta installationssystem
Hager Tehalit erbjuder eltekniska lösningar för fastighetsägare,
arkitekter, elkonsulter och elinstallatörer.

tighetsägare,
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Lednings
förläggning

Flexibla kontor

Vi erbjuder moderna matarkanaler för en snygg och rationell
elinstallation i t ex. kontor, allmänna utrymmen på sjukhus
m.m. Det finns ett flertal material att välja mellan såsom
plast, halogenfri plast och plåt.

Nedföringsstavar är en produktgrupp som tillsammans
med våra fönsterbänkskanaler
och kontorslösningar gör oss
till komplett leverantör av produkter för installation i kontorsmiljö. Vi har stavar i fyra
standardvarianter för en eller
två arbetsplatser i fjällvitt eller
natureloxerad aluminium.

Kontors
arbetsplatsen

Minikanaler för
rumsmiljö

Fönsterbänkskanaler i aluminium, plåt, plast och halogenfri
plast förser arbetsplasten med
all nödvändig utrustning för
anslutning av datorer, faxar,
radioapparater, telefoner m.m.

Ateha minikanaler har utseendet, formen och detaljlösningarna för installation i rumsmiljö. Plasten i kanalen är lite
mjukare för att underlätta kapningar och montage på välvda
väggar. Tillbehör finns till alla
storlekar där inner och ytterhörn är flexibla och T-stycket
är förändringsbart.

Flexibilitet och
lönsamhet

Kontorslösningar

Med Tehalits SL system kan
anslutningar för elkraft, radio
och TV-signaler, kommunikation och datanät ställas till förfogande med små monteringskostnader. Ledningsförläggningen anpassas till rummets yta
och kan när som helst förändras eller byggas ut.

Netway Office erbjuder riktigt
flexibla lösningar för energi
och data vid arbetsplaster i
kontor och kontorslandskap.
Från den centrala enheten
”energiboxen” finns det möjlighet att ansluta ett flertal
arbetsplaster genom flexibla
slangar och golvkanaler. Det
behövs bara några små handgrepp för att lösa försörjningsproblemen.

Halogenfri miljö

Hjälpmedel

I offentliga byggnader, kontor
och lägenhetshus blir det allt
vanligare med krav på halogenfria material. Vi erbjuder ett
komplett kanalsystem som
uppfyller dessa krav. Alla
detaljer i LFH - matarkanalsystem tillverkas genomgående i
halogenfritt material.

Till våra kunders hjälp har vi
tagit fram ett kalkylprogram för
vårt fönsterbänkskanalsystem,
BR netway. Programmet ligger
som en länk på vår hemsida.
Det finns även möjlighet att
utföra beräkningar i Elwind och
Maxicod och själv se snabbheten och fördelarna med
Tehalits fönsterbänkssystem
BR netway
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Hager Elektro AB
Box 9040
400 91 GÖTEBORG
Tel. 031-706 39 00
Fax 031-706 39 50
Hulda Mellgrens gata 2
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
www.hager.se
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