
AP-skap
UTE / INNENDØRS SKAP

Standard utførelse
Materiale: Skapene er laget av aluminiumsplater og 
profiler i sjøvannsbetandig legering. Sider, dørkarm og 
feste for bakplate består av en profil.
Standard tetningsgrad: IP54, men kan også leveres i 
IP66-utførelse.

Sammenføyninger: Skapets hjørner er helsveiste med 
hjørnevinkler.

Standard fargevalg: RAL7032 kiselgrå. 
Andre farger på forespørsel. Vi har stort 
utvalgt av farger på lager og kan også 
bestille inn det du måtte ønske.

AP skapet er designet og konstruert for å være et høykvalitets produkt med lang levetid selv i tøffe miljøer. Av denne grunn har AP 
skapene blitt valgt i mange krevende prosjekter som f.eks til militære formål, tunneler, marine og offshore-installasjoner.
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MÅL OG DIMENSJONER

Skapstørrelser
AP leveres i følgende dimensjoner: 
Bredde: Etter forespørsel 
Høyde: Etter forespørsel 
Dybde: 150, 200, 230, 300, 350, 400 eller 600 mm.

AP150: B: 72 mm x H: 72mm

AP230: B: 51 mm x H: 81 mm

Utførelse og  ut styr som leveres på  bestilling
• Fargevalg utvendig og innvendig etter spesifikasjon
• Vinduer i dører og paneler
• Utsparing for instumenter og brytere i dører, skaper og skapprofil
• 19”/ETSI svingbare og faste rammer
• Lufteslisser
• Veggfester, stolpefester, stativer, løse og påsveiste  monteringsvinkler
• Sokkel for alle skapdybder og bredder

• Kabelspalter med aluminium/PVC dekkplater og pakning
• Andre låser, nøkler og faste håndtak
• Åpning i bunnen av skapet
• Frontdeling med midtpost, dører og paneler etter spesifikasjoner
• Jordingsskinner, sikringsholder og skjemaholder
• Montasjeskinner, montasjeplater og festeutstyr
• Klimatiseringsutstyr eller kjøleenheter

Skreddersøm
Hydal bygger AP slik at løsningen blir tilpasset nøyaktig 
til ditt behov. Både utvendig og innvendig bestemmer du 
utførelsen.
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