
Industri

* Nu ger vi 5 års garanti vid köp av 
nya produkter genom att enkelt gå 
in på vår hemsida och registrerar 
sig och produkten.



En artikel märkt med IP 54 är 

(Första siffran:) dammskyddad 

(Andra siffran:) tål strilande vatten från alla vinklar.

Första siffran:

• 0 Inget skydd.

• 1 Petskyddad mot föremål större än 50 mm.

• 2 Petskyddad mot föremål större än 12 mm.

• 3 Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm.

• 4 Petskyddad mot föremål större än 1 mm.

• 5 Dammskyddad

• 6 Dammtät

Andra siffran:

• 0 Inget skydd

• 1 Skyddad mot droppande vatten

• 2 Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får 

ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.

• 3 Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.

• 4 Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.

• 5 Skyddad mot spolande vatten från munstycke

• 6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten 

• 7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta 

skada.

• 8 Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, 

enligt tillverkarens anvisning.

IP klassning för Elprodukter
(Skydd mot damm och vatten.)

För att visa vilket skydd en el-artikel har mot damm och vatten märks de med en kapslingsklass. IP-klassen 

består av bokstäverna IP följt av två siffror varav den första beskriver åtkomligheten av strömförande delar 

och den andra vattenskyddet.



Elvärmefläktar 2-15 kW  

De portabla fläktarna är avsedda att användas 

för tillfällig eller permanent uppvärmning. 

Kan användas i byggen, lager, verkstäder, förråd, 

sommarstugor, tvätt- och spolhallar, butiker och  

liknande torra och våta utrymmen.

• Kraftig fläktmotor med låg ljudnivå 

• Stor luftcirkulation och lång kastlängd ger snabb  

uppvärmning

• Steglös termostat, +5 - +45°C som reglerar värme  

och fläkt

• Vippströmbrytaren styr termostaten, värme och  

fläkt alternativt bara värmen. (gäller VF 3 - VF 15,  

ej B-varianter)

• Konsol för väggmontage medföljer  

(B varianter går inte att hänga på vägg) 

• VF 21 och VF 31 har 2 m kabel och stickpropp

• VF 3 - VF 15 levereras med 2 m kabel och CEE-stickpropp

• Trefasfläkten belastar inte neutralledaren

• Alla modellerna kan även levereras med timer  

(modell-beteckning T) 

• CE-märkta och typprovade av Semko  

• Kapslingsklass IP 44

• VFBR 9 får även användas i brandfarliga utrymmen t ex 

textil- och träbearbetningsindustri, ladugårdar mm.  

Utrustad med nollspänningsutlösning. Kapslingsklass 

IP55

Värmefläktar för fast 
montage, 9 och 15 kW

• Korrosionsbeständig förzinkad stålplåt 

• Väggfäste medföljer med möjlighet att justera  

luftriktningen i 5 steg till 20° nedåt

• Utrustade med efterkylning

• Alla modellerna är klara för drift när kraft- och  

manöverkabel samt separat styrbox har installerats.

• CE-märkta och typprovade av Semko

• VFBR 9F2 får även monteras i brandfarliga utrymmen  

t ex träbearbetningsindustri och ladugårda

• Kraftmatning element: 3-fas 400V

• Matning manöver: 1-fas 230V

• Kapslingsklass: IP55, spolsäkert utförande

Avsedda att monteras fast på vägg i utrymmen som lager, 

verkstäder, förråd, butiker, tvätt- och spolhallar. 

Om du har bra isolerade 

utrymmen t.ex. bostäder.
Om du har oisolerade utrymmen 

t.ex. garage, källare och förråd.
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Välj rätt fläkt
Gör så här:

1. Mät din golvyta, längd x bredd = ....................

2. Se i tabellen vilken fläkt som passar dig. 

(Ditt resultat skall matcha tabellens.)
Tänk på att dörrar och fönster eller vad i landet 
utrymmet är beläget påverkar.

Takhöjd

MAX

2,5 m

Takhöjd

2,5-4 m

0-20m² 0-15m²

21-30m² 16-23m²

31-60m² 24-45m²

61-90m² 46-70m²

61-90m² 46-70m²

91-150m² 71-110m²

0-15m² 0-12m²

16-23m² 13-18m²

24-45m² 19-40m²

46-70m² 41-60m²

46-70m² 41-60m²

71-110m² 61-90m²



TF 9EL - Klarar att värma upp ytor upp till 175m2

Elvärmefläkt för lägenheter, trapphus och  
eventtält mm

Den lilla maskinen med stor kapacitet
TF 9EL är utvecklad för att värma och torka mindre ytor.  
Maskinen har ett mycket kompakt chassi för att smidigt  
kunna placeras i trånga utrymmen som trapphus, eventtält  
och lägenheter.
Maskinen är försedd med stosplåt. Med den kan man ändra 
luftspridning och luftflöden och om man önskar kan man 
komplettera med länkhjul. Maskinen kan  
stå på golvet eller monteras på vägg 
som medföljer.
Maskinen är enkelt uppbyggd för att 
underlätta service och rengöring. Allt 
”elektriskt” sitter monterat i en lucka 
med fyra skruvar, vilket gör det enkelt 
vid rengöring av maskinen. 

TF 36EL - Klarar att värma upp ytor upp till 600m2

TF 36EL ger hela 36 kW i tre effektsteg och kan dessutom driva fläkten i två hastigheter. Detta ger en  
maskin som klarar av att värma mycket stora volymer. Här får man en mycket tyst och smidig lösning 
som kan placeras både ute och inne och passar därför även mycket bra i eventlösningar.
Maskinen kan enkelt även kopplas in på en befintligt ventilationsanläggning. 

• Marknadens smidigaste el-maskin
• Filtret i maskinen garanterar bästa arbetsmiljö
• Enkel styrning av effekt och luftflöde
• Den smidiga konstruktionen med hjul gör den enkel att flytta och transportera 
• Enkelt att ansluta till befintliga ventilationsanläggningar

TF 18EL - Klarar att värma upp ytor upp till 350m2

Elvärmefläkt för bostäder och trapphus

• Textilluftfördelare infälld i maskinen samt försedd med en 
invändig stålspiral

• Textilfördelare med sex luftutgångar på 95 mm, kan  
användas med standard textilförlängningsslangar  
för bättre fördelning av luften

• Två fläkthastigheter 2300/1700 m3/h för  
bästa funktion vid alla tillämpningar

• El-skåpet integrerat i chassit
• Maskinen kan köras på 4,5-9-18 kW samt  

hel och halvfart på fläkten
• Temperaturen regleras genom min och  

max reglering
• El-skåpet integrerat i chassit
• Enkel konstruktion underlättar vid filterbyte
• Handtaget försett med skydds-isolering
• Maskinen är S märkt, klassad som  

rumsuppvärmare samt CE deklarerad

TF 3EL B- Klarar att värma upp ytor upp till 80m2

Fläkten kan placeras både ute och inne och passar därför även mycket bra i eventlösningar

• El-Björns integrerade luftfördelare sprider luften runt i rummet och ger maximal kastlängd.
• Kan enkelt hängas på vägg med tillhörande upphängningskonsol. (tillbehör)
• Den smidiga konstruktionen och låga vikten underlättar vid flytt samt transport.
• Den låga vikten samt formatet gör den till marknadens minsta TF-maskin.
• Utrustad med överhettningsskydd som automatiskt återgår när maskinen kallnat
• Steglös termostat som reglerar värmen mellan 5°-35°.
• Utrustad med unik ljuddämpning för lägsta ljudnivå.
• Radialfläkt som gör att kastlängd och statiskt tryck blir optimalt.
• Robust konstruktion i korrosionsbeständig pulver-lackad förzinkad stålplåt.
• Stapelbar, vilket gör att den tar extremt liten plats vid transport och förvaring. Pallanpassad.
• Termostat och inkommande kabelavlastning sitter skyddade  

och därmed inga utstickande delar.
• TF 3EL B varianten har 2st effektlägen på 2,1kW / 2,8kW.
• Elektriska komponenter är placerade på sidan av  

maskinen för att inte påverkas av värmen från  
värmeelementen.

• Enkel service
• Kapslingsklass IP44

Energie
ffektiv

9kW/16A

Tillbehör TVS

Länkhjul 
TF 9EL/TF 15HV

Ljuddämpare  
TF 18EL/TF 30HV

Stos TF LF-P 4x100
TF 18EL/TF 30HV/ 
TF 50HV/TF 50HWI



Uttagscentraler
El-Björns uttagscentraler installeras ofta på belastningssidan av SF-centraler. Centralerna är konstruerade och certifierade 

enligt EN 60 439-4. Uttagscentralerna finns som mini och midiväska 16-32A och som skåpmodell 32-63A.

El-Björn lagerför en rad olika varianter av elväskor för att tillgodose de flesta önskemål.

U 32 / U 63 / SF 125 
Central i aluminium för inom och utomhusbruk på byggarbetsplatser, evenemang, mässor etc. Fällbart stativ i aluminium 

(3mm). Infälld och mycket stabil konstruktion på dörr och gångjärn. Centralen är i standardutförande låsbar och har 

upphängningsöglor för montage på vägg. Samtliga komponenter är åtkomliga framifrån. 

En ny unik konstruktion på kapslingen gör centralen mycket underhåll / servicevänlig då insatsen lyfts ur kapslingen 

med takkonstruktionen. Ingen kabel för jordning av chassit behöver demonteras.

Denna konstruktion är patentskyddad.

Nytt är att vissa modeller för fast inmatning även har fast 

vidarematning med brytare. Centralen är en av de lättaste på 

marknaden.



U 63S
• Kompakt central för 63A

• Lämplig för den mindre bygg-arbetsplatsen

• Kompakt El central.

• CEE uttagen är sidomonterade för att ta så liten 

plats som möjligt.

• Bärhandtag

• Självstängande säkringslock

• Möjlighet att hängas upp på vägg

UF 63S
• Kompakt central 63A

• För väggmontage

• CEE uttagen är sidomonterade för att ta så liten 

plats som möjligt.

• Bärhandtag.

• Självstängande säkringslock.

• FL21 fläns neråt.

Lättplacerade centraler
Trappcentralerna är konstruerade för att kunna användas i trånga utrymmen med minimal plats.

De är små, lätta och smidiga och bla. lämpad för trappuppgångar där andra centraler vanligtvis är för stora.



Kundanpassade 
uttagscentraler för 
industri
Kapslingen är av slagtålig ABS-plast, rostfri plåt 

eller lackad galvad plåt. Centralen kan ofta 

ersätta ett gammalt uttag direkt på befintlig 

kabel. 

Alla uttag t.o.m. 32 A föregås av jordfels-

brytare med 30mA märkutlösningsström.

Byggda och certifierade enligt standard 

EN 60 439-4.

Uttagscentraler med IP65
IP65 klarar höga krav på tuffa miljöer för ex. tvätthallar och industri. 

Fungerar också utmärkt för elinstallationer inom lantbruk.

Centralen kan anpassas efter kundens önskemål. 



Belysnings-
transformatorer 48V 
El-Björn är marknadsledande på 

belysningssystem baserade på 

SELV 48V. Våra transformatorer 

är beprövade sedan många år i 

krävande byggmiljöer.

Vårt sortiment av Belysnings-

transformatorer omfattar 

modeller med 1–9 uttag och effekt 

mellan 150–4320 VA.

Mobila isolertransformatorer 230V - 48V SELV
El-Björns sortiment innehåller mobila isolertransformatorer anpassade för 

arbeten i ledande utrymmen i flera storlekar. 

Alla konstruerade och tredjeparts-provade av ETL Semko.

E5208405 – Avsedd för mindre arbeten med elektriska handverktyg.

E5208406 – Fullutrustad mobil isolertransformator 230V + SELV.

Transformatorer



EBL 230/38 / EBL 230/38U
En av marknadens mest robusta arbetslampor. 

Arbetslampan har en design i okrossbar plast och hörnskydd av 

kraftigt gummi, vilket gör den lämplig för användning i tuffa 

miljöer. 

Det ger ett stabilt, brett och bländfritt ljus och har lång livslängd.

EBL 230/38 levereras med 5 meter kabel och med stickontakt.

Lampan har en praktisk konstruktion och passar både för fristående 

användning och för montering på stativ.

EBL 230/23 ECO
En av marknadens mest robusta arbetslampor. 

Bygglampan har en design i okrossbar plast och hörnskydd av kraftigt gummi, 

vilket gör den lämplig för användning i tuffa miljöer. Det ger ett stabilt, brett 

och bländfritt ljus och har lång livslängd.

EBL 230/23 ECO levereras med 2,5 meter kabel och med stickkontakt.

Lampan har en praktisk konstruktion och passar både för fristående användning 

och för montering på stativ.

Nödboj med LED
EBL NödBoj 48/20 är konstruerad för att bättre klara av den hårda och tuffa miljön 

som oftast finns på ett bygge.

48VAC är ett utförande som är den mest vanligt  förekommande för slingbelysning 

vid byggnation.  

Störst vikt är lagd vid att skapa marknadens mest energieffektiva  bländfria 

belysning, nu med dubbel ljusstyrka.

Ny grå gummifot för bra grepp/friktion mot underlaget. Fungerar som 

stötupptagare vid fall/stötar och visualiserar att spänningen är 48VAC.

Med NödBoj 48/20 kan man uppfylla arbetsmiljöverkets regler i AFS 2009:2 samt 

standarden 1838:2013 gällande brinntid på 1h.

BOJ arbetsplatsbelysning   
med LED
EBL Boj 48/20 och EBL Boj 230/20 är konstruerade för att bättre klara av den  

hårda och tuffa miljön som oftast finns på en byggarbetsplats.

48VAC / 230VAC är det utförande som är mest vanligt förekommande för sling-

belysning vid byggnation. Störst vikt är lagd vid att skapa marknadens mest energi-

effektiva bländfria belysning, nu med dubbel ljusstyrka.

Ny fot i TPE för bra grepp/friktion mot underlaget. Fungerar som stötupptagare vid 

fall/stötar. Visualiserar att spänningen är 48VAC (grå) och 230VAC (blå).

Batterifunktionen har en 
brinntid på 3 x 1h.



Stativ S2000 för arbetsbelysning är utvecklat för att användaren ska slippa 

klämrisker och skador på golvunderlag. Många vill också slippa att frakta olika och 

skrymmande belysningsstativ. Lösningen på detta är universalstativet S2000. 

S2000 går mycket enkelt att fälla ihop till ett kompakt paket vilket gör det enkelt 

att transportera och lagerhålla. Universalstatvitet har skyddande plastfötter, smart 

placering av justeringsskruv och ett stort höjdinställningsområde. 

Universalmast M5000 för arbetsbelysning 

är utvecklat för lätt och smidig användning och med 

stort fokus på användaren. Med material i natur- 

anodiserad aluminium ger den en vikt på endast 18 kg. 

Med dess enkla konstruktion kan den lätt hanteras av 

endast en person. Med sin universella funktion passar 

den de flesta typer av belysningar. 

Masten är justerbar mellan 2100-5000mm.

EBL F230/110LL - Energieffektiv lösning  
med LEDbar ljuskälla.

Nya EBL har nu ett integrerat fäste och skyddad driver.

Med kabelanslutningar för vidarematning så kan man 

enkelt montera slingbelysning i tunnlar, bergrum eller 

fastigheter där montaget måste ske högt upp i lokalen. 

Armaturen har försetts med 60 graders linser för att få 

bästa möjliga spridning av ljuset.

Fästet på armaturen är anpassat till El-Björns 5M och 

8M master samt de flesta andra förekommande 

fabrikaten på marknaden.

Förlängningskabeln på 10 m med snabbfäste gör  
montaget snabbt och enkelt.

Strålkastare
60W / 100W / 200W / 2x200W

Designad för krävande förhållanden i Nordisk miljö. 

El-Björns Nordic North LED strålkastare sparar både 

pengar och ger bättre ljus än metallhalogenstrålkastare. 

Robust design, låg vikt & långs livslängd är bara några 

av fördelarna.



Industriavfuktare -  Konstruktionen på A 700VTI 

och A 150VTI är väl beprövad och har hög 

tillförlitlighet. Detta gör dem driftsäkra och enkela att underhålla. 

Alla utsatta delar är anpassade för användning inom aggressiv miljö, 

som exempelvis i en torkkammare. Bland annat består förångaren av 

rostfria rör, som är mer robusta. Även droppskålen är rostfri. A 700VTI 

och A 150VTI har därmed en överlägsen livslängd. Industriavfuktarna 

är mycket energieffektiva, eftersom de bygger på samma 

princip som en värmepump. I processen med dessa 

industriavfuktare vädras ingen onödig värme ut, eftersom samma 

luft cirkulerar hela tiden. Därför är metoden lätt att styra och mycket 

energisnål.

PUR-kabel Det finns en stor efterfrågan på marknaden för  

PUR-kabel som är mindre stöldbegärlig än dagens kopparkabel.

Den mycket låga vikten gör kabeln mer lätthanterlig och är dessutom 

mycket stryktålig i tuffa miljöer.

Vår PUR-kabel är gul och är märkt i bägge ändar med texten produktions-

datum, rekommenderad längd och CE-märkning. PUR-kabeln har  

aluminiumledare vilket minskar stölder och driftstopp på arbetsplatsen.

Man slipper dyra kostnader för driftstopp och ny kabel. 

• Aluminiumkabel är lättare än kopparkabel och har därmed även stor   

 påverkan på den enskildes arbetsmiljö vid förläggning och hantering  

 på byggarbetsplatsen eller hos maskinuthyraren.

• Reservdelskit finns för att bibehålla CE-märkning vid reparation
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