
Prisvärda ELVERK  
1-fas / 3-fas Bensin / Diesel generatorer 

Hjälp vid elavbrott eller   
som bärbara extra eluttag vid ex. fritidshuset, 

båten, camping m.m. 

Våra elverk finns i olika effektstorlekar från
1kW, 1-fas 230V, och uppåt. Bensin eller Diesel 
modeller.  I denna folder har vi plockat ut 2 st 
dieselmodeller som täcker in de flesta applika-
tionerna både 1-fas och 3-fas. Fråga oss om du 
behöver någon annan effektklass. 
Elverken uppfyller EU standard för utsläpps-
gränser, EU-V, effektiv bränsleförbrukning och 
attraktiva priser.

Vi hjälper sina kunder att:
* Mäta upp elkvalitén i elsystemet
*Analysera mätningarna
*Åtgärda elrelaterade problem

Åtgärderna kan vara:
* Filtrera bort skadliga störningar (övertoner)
* Stabilisera spänningen
* Spänningsoptimering med energibesparing.
* Transient skydd
* Blixtskydd

Viktigt med rätt spänning
Spänningen som levereras från elbolagen skall 
hålla sig inom en stadardiserad nivå, precis som 
alla elapprater som säljs i Sverige skall klara att 
användas inom denna nivå. Spänningen normalt 
ligger på ca 230V men under dygnet varierar det 
med ca 10-15 Volt i eluttaget. Genom att stabili-
sera spänningen inom “Rätt spänning”(ca 215V) 
kommer livslängden på elapprater förlängas och 
det blir minst 8%/kWh i besparing med blan-
dade laster.

Med våra Energibesparingsboxar kan du ställa 
in nivån så att din fastighet får “Rätt spänning”  

www.FLEXIBELenergi.se www.FLEXIBELenergi.se www.FLEXIBELenergi.se

Kontakta oss om du vill: 
- Spara kWh  
- få kontroll över dina energiförluster
- producera el med våra solcellspaket.
- eller ha reservkraft  
 FLEXIBEL Energi Vaktarna AB

Stockholm
Tel 08-4100 3900

Mail: info@flexibelenergi.se

Öppen modell                             Silent modell



Diesel Generatorer
levereras inkl. hjul och handtag

I modellutbudet finns följande 
elverk/generatorer:

- Bensindrivna:
Digitala  
900W - 3 600W
Öppna generatorer med hjul och handtag:
1 000W - 7 000W

- Dieseldrivna med hjul och handtag
2 000W - 6 000W
- Tysta generatorer 
- Svets generatorer

Alla dieselgeneratorer vi säljer är  
certifierade enligt EU klass V


