
Kanaler 



 

Detta häfte innehåller en del av våra installationskanaler 

• Aluminiumkanaler 
• Plastkanaler 

 
 
 
 
 

Våra produktområden 

Golv  golvboxar och golvkanaler 
Bord   bords- och möbelboxar 
Kabelhantering  samla ihop alla dina kablar 
Uttagsstavar  fristående, inspända och väggmonterade. 
Kanaler   aluminium och plast kanaler för fönsterbänkskanalisation  
Vägg och Tak  väggboxar och takboxar 
Grenuttag  grenuttag, uttagslister 
Moduler   el, data och multimedia moduler för våra produkter 
Vårdrumspaneler  vårdrumspaneler, infällda väggstavar, IVA skenor 
Belysning  ett brett program från Simon 

 

ELIT AB utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom elinstallation. 
Med verksamhet sedan 1945 har vi både bred kompetens och en bred 
produktportfölj. 

 



 

Marknadens absolut minsta kanal – endast 47,5mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V50 är en mycket smal aluminiumkanal som passar lika bra som nedföringskanal, 
uttagslist, lab panel, väggstav eller som bordsbox 
Trots den minimala bredden rymmer denna kanal allt som sina bredare bröder gör, 
eluttag, datauttag, strömställare, jordfelsbrytare mm. 

V50 kan installeras horisontellt eller vertikalt på vägg eller på möbler med hjälp av 
olika fästgavlar 

Ett stort urval av moduler och tillbehör passar i kanalen 

• 230V uttag i olika färger eller märkning för data- allmän- och UPS-kraft  
• Alla typer av datauttag, enkla, dubbla, vinklade samt fiberuttag 
• Multimediauttag som HDMI, VGA, USB mm 
• Ljud som 3,5mm, RCA, XLR mm 
• Fiber 
• Strömställare, jordfelsbrytare, automatsäkringar, dimrar 
• Gavlar och ändstycken med eller utan fäste, med eller utan genomföringshål i 

olika dimensioner 
 

Kanalen är tillverkad i aluminium och levereras som standard vit eller natureloxerad 
men kan även lackeras i valfri RAL och NCS kulör. Längd upp till 3m 
Normalt är alla ingående komponenter halogenfria 
Kundspecifika kanaler tillverkas i enlighet med svagströmsdirektivet, är elsäkerhets 
provade och CE-märkta 

FLEXELL SYS 

Installationskanal V50 
 

 



 

Diskret kanal i avrundad design för 45mm uttag 

V60 är en diskret aluminiumkanal som passar lika bra som fönsterbänkskanal, 
nedföringskanal, uttagslist, lab panel, väggstav eller som bordsbox 

V60 kan installeras horisontellt eller vertikalt på vägg eller på möbler med hjälp av 
olika fästgavlar 

Ett stort urval av moduler och tillbehör passar i kanalen 

• 230V uttag i olika färger eller märkning för data- allmän- och UPS-kraft  
• Alla typer av datauttag, enkla, dubbla, vinklade samt fiberuttag 
• Multimediauttag som HDMI, VGA, USB mm 
• Ljud som 3,5mm, RCA, XLR mm 
• Fiber 
• Strömställare, jordfelsbrytare, automatsäkringar, dimrar 
• Gavlar och ändstycken med eller utan fäste, med eller utan genomföringshål i 

olika dimensioner 
 

Kanalen är tillverkad i aluminium och levereras som standard vit RAL 9003 eller 
natureloxerad men kan även lackeras i valfri RAL och NCS kulör. Längd upp till 6,2m 
Normalt är alla ingående komponenter halogenfria 
Kundspecifika kanaler tillverkas i enlighet med svagströmsdirektivet, är elsäkerhets 
provade och CE-märkta 

FLEXELL SYS 
 

 
 

Installationskanal V60 
 

 



 

Vår minsta fönsterbänkskanal 

V80 är en diskret aluminiumkanal som passar lika bra som fönsterbänkskanal, 
nedföringskanal, uttagslist, lab panel eller väggstav. 

V80 kan installeras horisontellt eller vertikalt på vägg eller på möbler med hjälp av 
olika fästgavlar 

Ett stort urval av moduler och tillbehör passar i kanalen 

• 230V uttag i olika färger eller märkning för  
data- allmän- och UPS-kraft  

• Alla typer av datauttag, enkla, dubbla, vinklade 
• Data i olika kategorier cat6utp, cat6stp, cat6a och önskat fabrikat 
• Fiberuttag 
• Multimediauttag som VGA, HDMI, USB, ljud, mm 
• Strömställare, jordfelsbrytare, automatsäkringar, dimrar 
• Gavlar och ändstycken med eller utan fäste, med eller utan genomföringshål i 

olika dimensioner 
 

Kanalen är tillverkad i aluminium och levereras som standard vit eller natureloxerad 
men kan även lackeras i valfri RAL och NCS kulör. Längd upp till 6,2m 
Normalt är alla ingående komponenter halogenfria 
Kundspecifika kanaler tillverkas i enlighet med svagströmsdirektivet, är elsäkerhets 
provade och CE-märkta 

FLEXELL SYS 
 

 

Installationskanal V80 
 

 



 

Marknadens minsta dubbelkanal 

V140 är en diskret aluminiumkanal som passar lika bra som fönsterbänkskanal, 
nedföringskanal, uttagslist, lab panel eller väggstav. 

V140 är en standardkanal med dubbla fack. Installera el i ett fack och data/tele i det 
andra, eller använd det ena facket till uttagen och det andra till kabelkanal. 
Kanalen har ett hål för kabelgenomföring per meter, dessutom  kan den delas av med 
kabelhyllor till fyra separata fack. 
Ett stort urval av moduler och tillbehör passar i kanalen 

• 230V uttag i olika färger eller märkning för data- allmän- och UPS-kraft  
• Alla typer av datauttag, enkla, dubbla, vinklade samt fiberuttag 
• Multimediauttag som HDMI, VGA, USB mm 
• Ljud som 3,5mm, RCA, XLR mm 
• Fiber 
• Strömställare, jordfelsbrytare, automatsäkringar, dimrar 
• Gavlar och ändstycken med eller utan fäste, med eller utan genomföringshål i 

olika dimensioner 
 

Kanalen är tillverkad i aluminium och levereras som standard vit eller natureloxerad 
men kan även lackeras i valfri RAL och NCS kulör. Längd upp till 6,2m 
Normalt är alla ingående komponenter halogenfria 
Kundspecifika kanaler tillverkas i enlighet med svagströmsdirektivet, är elsäkerhets 
provade och CE-märkta 

FLEXELL SYS 
 

Installationskanal V140 
 

 



 

Installationskanal för 45mm och standardapparater 

 
 
V100 är en diskret dubbel aluminiumkanal som passar lika bra som 
fönsterbänkskanal, nedföringskanal, uttagslist, lab panel eller väggstav. 
Den rymmer alla typer av standard uttag som el, data, media etc samt med 
adapterram även 45mm uttag 
V100 finns som utanpåliggande samt infälld och kan installeras horisontellt eller 
vertikalt på vägg 

Ett stort urval av moduler och tillbehör passar i kanalen 

• 230V uttag i olika färger eller märkning för data- allmän- och UPS-kraft  
• Alla typer av datauttag, enkla, dubbla, vinklade samt fiberuttag 
• Multimediauttag som VGA, HDMI, USB, mm 
• Ljud som 3,5mm, RCA, XLR mm 
• Fiber 
• Strömställare, jordfelsbrytare, automatsäkringar, dimrar 
• Gavlar och ändstycken med eller utan fäste, med eller utan genomföringshål i 

olika dimensioner 
 

Kanalen är tillverkad i aluminium och levereras som standard vit RAL 9003 eller 
natureloxerad men kan även lackeras i valfri RAL och NCS kulör. Längd upp till 3m 
Normalt är alla ingående komponenter halogenfria 
Kundspecifika kanaler tillverkas i enlighet med svagströmsdirektivet, är elsäkerhets 
provade och CE-märkta 

FLEXELL SYS 

Installationskanal V100 
 

 



 

Installationskanal för både 45mm och standardapparater 

 
 
 
 

 
V170 är en diskret dubbel aluminiumkanal som passar lika bra som 
fönsterbänkskanal, nedföringskanal, uttagslist, lab panel eller väggstav. 
 
Komponenter från båda systemen kan användas, till exempel standardapparater, 
högtalare, 3-fas uttag och brytare i det stora facket och 45 mm komponenter i det lilla 
facket. 

Kanalen har ett hål för kabelgenomföring varje  meter, dessutom kan den delas av med 
kabelhyllor till fyra separata fack. 
Ett stort urval av moduler och tillbehör passar i kanalen 

• 230V uttag i olika färger eller märkning för data- allmän- och UPS-kraft  
• Alla typer av datauttag, enkla, dubbla, vinklade samt fiberuttag 
• Multimediauttag som HDMI, VGA, USB, mm 
• Ljud som 3,5mm, RCA, XLR mm 
• Fiber 
• Strömställare, jordfelsbrytare, automatsäkringar, dimrar 
• Gavlar och ändstycken med eller utan fäste, med eller utan genomföringshål i 

olika dimensioner 
 

Kanalen är tillverkad i aluminium och levereras som standard vit RAL 9003 eller 
natureloxerad men kan även lackeras i valfri RAL och NCS kulör. Längd upp till 6,2m 
Normalt är alla ingående komponenter halogenfria 
Kundspecifika kanaler tillverkas i enlighet med svagströmsdirektivet, är elsäkerhets 
provade och CE-märkta 

FLEXELL SYS 

Installationskanal V170 
 

 



E nr

Installationskanal PK90

www.elitab.se · Tel 08-92 09 85 · Fax 08-92 00 06

Den lilla, kraftiga plastkanalen för 45 mm systemet.

Installationskanal med gott om plats för el och datauttag samt kabel.

Montagehål längs hela kanalens baksida, både runda och avlånga, varannan decimeter.

PK90 är mycket stadig tack vare den dubbelväggiga konstruktionen och är tillverkad i självslocknande PVC.

11 773 00 PK90 installationskanal 2 m inkl lock

11 773 05 Innerhörn

11 773 10 Ytterhörn

11 773 15 Vinkel

11 773 20 T-stycke

11 773 25 Skarv

11 773 30 Ändstycke

11 773 35 Väggram

• 90 x 54 mm, längd 2 m

• Standardfärg vit RAL9003

• Frontöppning 45 mm.



E nr

Installationskanal PK120

www.elitab.se · Tel 08-92 09 85 · Fax 08-92 00 06

Den lilla, kraftiga plastkanalen för 45 mm systemet

Installationskanal med gott om plats för el och datauttag.

Installationen går lekande lätt tack vare den separata kabelkanalen med gott om plats för kabel. 
Genomgångshål mellan kanaldelarna var 175 mm, gör installationen enkel.

Montagehål längs hela kanalens baksida, både runda och avlånga, varannan decimeter.

PK120 är mycket stadig tack vare den dubbelväggiga konstruktionen och är tillverkad i självslocknande, 
blyfri PVC.

11 773 01 PK120 installationskanal 2 m inkl. lock

11 773 06 Innerhörn

11 773 11 Ytterhörn

11 773 16 Vinkel

11 773 21 T-stycke

11 773 26 Skarv

11 773 31 Ändstycke

11 773 36 Väggram

• 120 x 54 mm, längd 2 m.

• Standardfärg vit RAL9003.

• Separat kabel och installationskanal.

• Öppningsbar kabelkanal.

• Frontöppning 45 mm.

• Plats för kabel i båda kanalerna.

• Kan avdelas med skiljevägg.

• Levereras med skyddsfilm.



E nr

Installationskanal PK160

www.elitab.se · Tel 08-92 09 85 · Fax 08-92 00 06

Den dubbla plastkanalen för 45 mm systemet.

Installationskanal med gott om plats för el och datauttag samt kabel.

Genomgångshål mellan kanaldelarna var, 175 mm, gör kabeldragningen enkel.

Montagehål längs hela kanalens baksida, både runda och avlånga, varannan decimeter.

PK160 är mycket stadig tack vare den dubbelväggiga konstruktionen och är tillverkad i 
självslocknande PVC.

11 773 02 PK160 installationskanal 2 m inkl. lock

11 773 07 Innerhörn

11 773 12 Ytterhörn

11 773 17 Vinkel

11 773 22 T-stycke

11 773 27 Skarv

11 773 32 Ändstycke

• 160 x 64 mm, längd 2 m.

• Standardfärg vit RAL9003
• Dubbla kanaler

• Frontöppning 45 mm.

• Plats för kabel i båda kanalerna.

• Kan avdelas med skiljevägg.
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