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Om oss
Sedan 1991 har vi tillverkat och levererat funktionella lösningar till våra kunder. 
Tack vare vår höga kvalitet, geografiskt strategiska placering och breda kompetens 
levererar vi våra produkter och entreprenader till några av Sveriges ledande företag. 

Vår positiva utveckling är ett resultat av flexibilitet, kunskap och kvalitet. Vi ställer 
höga krav på våra produkter i allt från personsäkerhet till dimensionering.

Våra lösningar i form av lågspänningsställverk och elkraftentreprenader erbjuder 
många valmöjligheter för våra kunder. Vi är ett fristående företag, vilket gör det 
möjligt för oss att handplocka rätt komponenter från ledande tillverkare. Vi utformar 
sedan våra produkter utifrån kundens önskemål och behov. 

Hammarel AB är placerat lättillgängligt i Örebro. Den egna fastigheten rymmer 
verkstad och kontor med 25 medarbetare. Bolaget omsätter ca 65 miljoner årligen. 
Hammarel AB har högsta kreditvärdighet.
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Lågspänningsställverk
Vi säljer och tillverkar samtliga typer av lågspänningsställverk 

• Fast monterade grupper 

• Plug-in monterade grupper 

• Borttagbara grupper 

• Kassettmonterade grupper

Våra ställverk har högsta personsäkerhet som standard (FORM 4). Förlusteffekten är 
låg, tack vare vår höga termiska dimensioneringsstandard.

Vårt företag använder sig enbart av komponenter från ledande tillverkare, vilket ger 
oss möjlighet att alltid erbjuda högsta kvalitet och individuellt anpassade lösningar. 

Vår konstruktionsavdelning utför både ställverks- och anläggningskonstruktion.

Kontakta oss gärna för mer detaljerad information om våra olika produkter.

Teknisk data 
Standard: SS EN 61439-2 
Personsäkerhet: FORM 4a eller 4b 
Kortslutningshållfasthet: Upp till 120kA 
Systemspänningar: Upp till 1000V
Märkström:  Upp till 6000A 
Kapslingsklass:  Upp till IP54 
Systemjordning:  TN-S, TN-C, TN-C-S, IT   
Skendimensionering: Δt = endast 40˚C 
Nollskena:  50% eller 100%  
Jordskena:  25% eller 50%  

Utförda tester
Våra produkter testas i oberoende testlaboratorium, 
ex KEMA i Holland. Här utförs samtliga tester som 
krävs enligt gällande standard och dessutom görs 
ljusbågsprov och seismiskt test (jordbävning). Våra 
lågspänningsställverk är samprovade med apparater 
från ABB, Mitsubishi, Schneider,  Siemens samt 
Terasaki.
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Kraftentreprenader
Vi levererar helhetslösningar i form av nyckelfärdiga kraftentreprenader. Då vi är ett  
fri stående företag har vi möjlighet att handplocka komponenter från ledande 
tillverkare. Tillsammans med kunden väljer vi de komponenter och enheter som 
passar bäst. Vi levererar sedan ett färdigt koncept inklusive utförande. Kontakta oss 
för en offert.

En kraftentreprenad kan exempelvis bestå av följande material:

Ställverksbyggnader  Ställverksgolv  Aluminiuminklädnader Mellanspänningsställverk   
Transformatorer  Lågspänningsställverk  Likspänningsutrustningar  Signalutrustningar  
Kondensatorbatterier  Manövertavlor  Reservkraft  Konstruktion  Platsmontage  
Avprovning med protokoll  Drifttagning  Dokumentation

Serviceskåp
 
Vårt serviceskåp är mycket stabilt tack vare sin helsvetsade konstruktion. Skåpet 
har fällbara klaffar och vridbara hjul, vilket gör det flexibelt vid förflyttning. Även plats 
för exempelvis handlingar, reservdelar och manöverhandtag.

Dimensioner (B x D x H): 450 x 600 x 900 mm 
Bordsyta med uppfällda klaffar: 1100 x 600mm 
Ytbehandling: Pulverlackering
Kulör: Ljusgrå, RAL 7035 
Plåttjocklek: 1,5 mm 
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Hammarel AB 
Box 1543, 701 15 Örebro
Besöksadress: Skjutbanevägen 2
Växel: 019-20 64 60 Fax: 019-20 64 65

www.hammarel.se
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