EN LETVÆGTER
MED SVÆRVÆGTS
LEVETID

TRILITE

LETVÆGTSKAPSLINGER
I ALUMINIUM

FJERLETTE
ALUMINIUMSKAPSLINGER
MED MARKEDETS
LÆNGSTE LEVETID
De bæredygtige Trilite letvægtskapslinger til brug i alle former
for el-distribution og kommunikationsnetværk. Trilite er
kvalitetsmæssigt unikke i markedet og designet til de mest
udfordrende udendørsmiljøer.
Den lette installationsproces og lange levetid giver Trilite-serien
en yderst attraktiv TCO – Total Cost of Ownership – samtidig
med, at de er 100% genanvendelige.

TRILITE SERIE AF
LETVÆGTSKAPSLINGER
Med Trilite er det for første gang nogensinde lykkedes at udvikle en aluminiumskapsling, der har en forventet levetid på +60 år for den ekstremt robuste Rilsan®
udgave. For polyesterudgaven er den forventede levetid +50 år.
Fælles for Trilite serien er, at kapslingerne produceres i søvandsbestandigt aluminium, der kan tåle barske udendørsmiljøer som salt og havgus samt fugt og bratte
temperaturskift. Kapslingerne er naturligt ventilerende og designelementer reducerer
kondens.
Trilite P-serien er for anvendelse i el-distributionsnettet, mens de øvrige Trilite
produkter er forberedt for montageplade. De kommer i to forskellige overfladeudgaver: en polyester coating eller Rilsan® overflade – alt efter om kapslingen skal
overholde klasse I eller klasse II specifikationer.

TRILITE P

med skinnesystem
Første aluminiums overfladebehandling i verden med Rilsan®
som opfylder isolationsklasse II

TRILITE

forberedt for montageplade
Overfladebehandling i enten
Rilsan® eller polyester
Isolationsklasse I eller II

Alternativt isolationsklasse I
Skinnesystem i kobber eller
aluminium, 630 A / 400 A
Forventet levetid +60 år i et
C4 miljø

Access punkter til kommunikations-netværk, FTTx og kabel TV
Også brugbart i installationer
for vej-, tog-, havn- og vandpumper mm.
Forventet levetid +60 år i et
C4 miljø

EKSTREMT MODSTANDSDYGTIG
OG ISOLERENDE RILSAN® TIL
ELDISTRIBUTION OG ELEKTRISKE
APLIKATIONER
Som de første i verden har Triarca udviklet en proces, hvor det er lykkedes at beskytte
Trilite-serien med den ekstremt vejrbestandige og korrosionsbeskyttende Rilsan®
overflade.
Overfladebehandlingen har en særdeles høj slidstyrke og slagfasthed samtidig med,
at den har fremragende elektriske egenskaber, der lever op til specifikationerne for
isolationsklasse II.
Den stærke overfladebehandling giver en hidtil uset forventet levetid på over 60 år,
hvilket er helt unikt i markedet.

• Rilsan®
• Primer
• Alu-plade

Trilite opfylder alle krav til udendørs brug
for netværksejere – og mere til!
 Høj forventet levetid op til +60 år
 Lave vedligeholdelsesomkostninger
 Opfylder kravene til dobbelt isolation i klasse II
 Kan leveres i isolationsklasse I og II
 Optimalt arbejdsmiljø i forhold til vægt

Lav TCO

Letvægt

Bæredygtig

Lang levetid

Klasse I + II

Trilite

LET OG EFFEKTIV
HÅNDTERING
Trilite-serien i aluminium er så let, at installationen kan klares af én person
uanset model. Det betyder, at håndterings- og installationstid kan reduceres
til et minimum.
De forskellige modeller er op til 60% lettere
end alternativerne, hvilket giver en uset
fleksibel og let installation.

MILJØVENLIG OG
BÆREDYGTIG
Trilite-serien er 99% genanvendelig.
Aluminium er et uendeligt genanvendeligt materiale, og det tager op til 95%
mindre energi at genbruge aluminium i forhold til at producere det, hvilket er med
til at begrænser emission som drivhusgas.

 99% genanvendelig
 Rilsan® overfladebehandlingen er baseret på polyamid 11
udvundet 100% af ricinusplanten
 Trilite-serien forurener ikke omgivelserne selv over lang tid

Trilite-serien har seks forskellige standardstørrelser og
kommer i standardfarverne grå og grøn.
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