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BELYSNINGSSKÅP
GREENSTREET

GREENSTREET Belysningsskåp är en serie 
standard belysningsskåp som har kompletterats 
med GREENSTREET belysningsstyrning.

GREENSTREET Belysningsskåp är 
färdigkon�gurerade och funktionstestade vid 
leverans vilket både förkortar tid för montering och 
driftsättning samt säkerställer funktion.

GREENSTREET Belysningsskåp är förberedda 
för framtiden.

GREENSTREET-skåpen tillverkas av Stitec AB.

Skåpen är tillverkade i 2 mm stålplåt som har varmförzinkats i enlighet med standard SS-EN ISO 1461. 
Skåpen som monteras ovanpå markfundament är kopplade och konstruerade för att uppfylla standard SS-EN 
60439-1 samt SS-EN 60439-5.

Markfundamentet är tillverkat i 2 mm extra korrosionsbeständig plåt som belagts med 80-100 micrometer 
primer som är 100% tät mot fukt. Därefter beläggs det med 80-100 micrometer polyesterfärg RAL 7037. 
Behandlingen har utvecklats för att klara korrosionsklass C5 Marin Miljö Medium-Hög klass. 



Informationen i detta dokument tillhör Capelon 
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INSTALLATIONS- OCH TEKNISK INFO

Markfundamentet placeras 100 mm ovanför färdig marknivå.
Markbenen och bottenplåten är tillverkat i samma process och material som markfundamenten. Markbenen är 
ställbara i olika höjdlägen. Höjden från kabelgropens botten till markfundamentets marknivå kan ställas mellan 640 till 
840 mm. Markbenen kan på de flesta skåpen vinklas 15 grader framåt eller bakåt. Markbenen levereras alltid 
tillsammans med en bottenplåt. Markfundamentet placeras 100 mm ovanför färdig marknivå.

Gatubelysningsskåpen är tillverkade för att lätt kunna förses med olika insatser och tillbehör som har olika funktioner. 
Som standard finns:

Montageplåtar

Insatser med modulöppningar

Insatser med fördelning

Insatser med mätning och fördelning

BESTÄLLNINGSINFO

Belysningsskåpen finns i en mängd varianter och kan skräddarsys efter behov. Kontakta Capelon för en lista över 
artikelsatta varianter


