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Elfack – en mässa i medvind!
Det märktes att det är högtryck i branschen när man besökte 
Elfack 2017 i Göteborg. Mässan var fullbokad med 430 utställare 
från ett 50-tal länder och antalet besökare var hela 10 procent 
fler än vid föregående Elfack.

– Ja, vi räknar med att vi totalt kommer att 
hamna på cirka 24 000 besökare i år, säger Ola 
Lundqvist, affärsansvarig för Elfack på Svenska 
Mässan, inför sista mässdagen. Jag tror det är 
flera anledningar till ökningen, dels händer det 
mycket inom el- och energibranschen dels har 
såväl vi som våra utställare och föreningar i nära 
samarbete lyft framtidsfrågor för branschen.
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Många belysningsnyheter och presentation av tjänster

Elektroskandia

Elektroskandias monter bestod av en belys-
ningsdel och en tjänstedel. Inom belysning pre-
senterades ett stort antal armaturnyheter från 
Cebe medan Elektroskandias logistiktjänster, 
digitala tjänster samt det nya logistikcentret i 
Örebro presenterades i tjänstedelen.

Effektivisera installationen med  
logistiktjänster och digitala tjänster
Elektroskandias logistiktjäster och digitala 
tjänster är framtagna för att effektivisera arbetet 
för installatörerna. Undersökningar visar att i 
ett projekt består bara en så liten del som 13 
procent av installation. Resten av tiden går 
åt till administration, att leta produkter och 
se till att produkterna kommer på rätt plats. I 
montern visade Elektroskandias personal hur 
deras logistik tjänster som t.ex. projektpackning, 
ES-Xpress, förmontering av armaturer och 
kundunika lager kan effektivisera projekt och 
öka lönsamheten. På Elfack presenterades också 
Elektroskandias nya webb och nya app samt 
EBL-listor, som även dessa är utvecklade för att 
effektivisera installatörens arbetsdag.

– Vi hade väldigt många besökare i montern 
under mässveckan och intresset för våra 
logistiktjänster är stort. Fler och fler inser att 
de kan spara mycket tid genom att nyttja våra 
olika tjänster. Mer om våra logistiktjänster finns 
att läsa på Elektroskandias nya hemsida., säger 
Magnus Liljevall, marknadschef affärsutveckling 
Elektroskandia. >>

Magnus Liljevall, marknadschef 
affärsutveckling och Mats Rosén 
chef logistiktjänster på Elektro
skandia var nöjda med Elfack.

– Vi håller alla prognoser 
vad gäller tid, omfattning 

och kostnader med 
implementeringen av vårt 

nya logistikcenter, säger 
Markus Luthman, pro

jektledare för lagerhanter
ingssystem och processen 

på Elektroskandias nya 
logistikcenter, som fanns 

på plats på mässan för att 
informera besökarna. 

Clara Drake Pihlgren, arbetade 
som Barista i Elektroskandias 
monter på Elfack. I juni ska hon 
ställa upp i VM i LatteArt i 
Budapest! På Elfack fick Clara god 
träning då hon serverade cirka 
500 koppar kaffe per dag.

Stort intresse för Elektroskandias miniseminarier på mässan. I montern fanns även 
ett konferensrum där det hölls cirka 10 seminarier per dag om Cebe belysning samt 
om Elektroskandias logistiktjänster och digitala tjänster.

Elisabeth Kignell, 
marknadschef Belysning 
på Elektroskandia var glad 
över gensvaret på mässan.

Kanelbullarna gick åt snabbt.
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>>   
Många nyheter från Cebe Belysning
Belysningsdelen var uppdelad i tre delar, 
industri, fastighet och skola där Cebe Belys-
ning visade de senaste armaturerna. Inom 
industridelen var det många nyheter, bland 
annat armaturen Altum som finns installerad 
i Elektroskandias nya logistikcenter. En annan 
industriarmatur som presenterades var Tryggve, 
en prisvärd med fokus på energieffektivitet och 
enkel insallation. Tryggve levereras med 8 års 
garanti! 

I montern visades ny teknik som dynamiskt 
ljus som man kan dimra i olika färgtempera-
turer. Annan ny teknik som presenterades var 
belysning som strömförsörjs via PoE (Power of 
Ethernet). En produkt med denna möjlighet är 
den infällda 60x60-armaturen Molior, som även 
var nominerad till Elfack Design Award.

Elektroskandia har ett stort sortiment när det 
gäller utomhusarmaturer och visade upp 
bredden från park- och gatuarmaturer till 
strålkastare. De populära klassrumspaketen 
tilldrog sig stort intresse. Cebe-sortimentet har 
också utökats med nödljusarmaturerna Suera 
och Tempus. Armaturen Clown, som kan fås i 
olika färger, har nu uppdaterats och kan även 
erbjudas i silveroxid och mässing.

– Det var en mycket bra mässa och de nyheter 
vi visade upp fick bra respons av mässbesökar-
na. Vår bredd och att vi ligger i framkant vad 
gäller utveckling har gett resultat. Energieffek-
tivisering och byte av belysning är idag ett 
hett område och på mässan fick vi klart för oss 
att det är väldigt många projekt med Cebe-
armaturer på gång, säger Elisabeth Kignell, 
marknads chef Belysning Elektroskandia. 

Johan Persson, JMVE Kyl o Termografering och Michael Masre
liez, Liloff Energi, tog en välbehövlig fikapaus i Elektroskandias 
monter.

Caroline Caesar, ljusdesigner på Elektro
skandia tycker om den nya Cebearmaturen 
Mirro, som finns i utförande för såväl tak som 
för badrumsspegel. De första exemplaren av 
denna belsyningsarmatur finns installerade 
på Elektroskandias nya logistikcenter.

Joakim Fihn har designat armaturen Hugo, som hänger över bordet. Hugo 
har tre funktioner i ett, indirekt ljus, läsljus och stämningsbelysning. Arma
turen är avsedd för såväl allmän miljö som hemmiljö och kan enkelt styras 
via appen Casambi.

Stolparmaturer från Cebe på rad. I förgrunden nya Bell i svart utförande.

Givetvis visades Elektroskandias populära skolkoncept, med kompletta belys
ninglösningar för klassrum.

Nödljusarmaturer från Cebe.
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Elektroskandias 
monter bestod av 
en belysningsdel 
och en tjänstedel.
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Nyheter inom sensorstyrt ljus

Karl H Ström

Karl H Ström är marknadsledande inom sensor-
styrt ljus och fortsätter sin satsning med en aktiv 
produktutveckling. På Elfack lanserades flera 
intressanta nyheter. När det gäller rörelse- och 
närvarosensorer visades den nya 3000-serien, 
som innehåller 80 nya produkter avsedda för 
allt ifrån en städskrubb till ett höghöjdslager. En 
annan nyhet var en serie väggsensorer med en 
världsnyhet! Det unika med den här innovativa 

produkten är att det inte krävs en neutralledare 
framdragen till sensorn, som fungerar med all 
typ av belysning. En smart programvara ser 
till att en så kallad superkondensator alltid är 
fulladdad.

En annan intressant nyhet var den nya kamera-
sensorn HPD2. Med hjälp av den kan man mäta 
hur en lokal används och på så sätt optimera 
användningen av ytan i ett kontor. Den kan 
anslutas till fastighetssystemet och fastighets-
ägaren får bättre koll på hela fastigheten och 
kan göra energibesparingar.

Det addresserbara DALI-systemet LiveLink är 
också uppgraderat och kompletterat med fler 
sensorer samt nya mjukvara för många fler 
möjligheter och funktioner. Andra nyheter var 
strålkastarfamiljen XLED med nya modeller 
samt en serie plafonder, med större ljusflöde, 
där armatur och sensor är designad i en enhet.

Magnus Martinelle och Anders Söderlund på Karl H Ström var helnöjda med mässan.

Den nya 3000serien fick ett bra mottagande av mässbesökarna.

Mässan var 
fullbokad med 
430 utställare 
från ett 50-tal 
länder
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Produkter för att organisera kabel och ledning

HellermannTyton

HellermannTyton hade valt att istället för en 
traditionell monter använda sig av sin utställ-
ningsbuss inne på mässan. Inne i och runt 
bussen kunde mässbesökarna se de främsta 
nyheterna när det gäller att skydda, fästa, märka, 
bunta samt koppla kabel och ledning. Extra 
fokus var på de produkter som lanserats de 
senaste nio månaderna, däribland toppkläm-
mor, gelskarvar och en ny serie kopplingsdosor. 
På Elfack var det premiärvisning av Hellermann-
Tytons sortiment av kabelkanaler som lanseras 
senare under året. Detta är ett helt nytt produkt-
område som faller väl in i företagets koncept.

HellermannTytons team på mässan på plats i utställningbussen, fr.v. Rolf Gustafsson, Björn 
Rilegård, Henrik Sjödahl och Fredrik Boberg. Kapslingar i ny design från Hensel.

Mässbesökarna gillade Relicon 
kabelskarvar som är förfyllda 
med gel. En unik produkt för 
tuffa miljöer.

Helacon Releasable är en 
öppningsbar toppklämma i litet, 
platsbesparande format

Elfack bjöd på många seminarier.
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Förenklar för installatören

Draka

Draka fokuserar på att göra tillvaron enklare 
för installatören och har det senaste året bland 
annat introducerat flera innovativa nyheter när 
det gäller förpackningslösningar. På Elfack var 
det dags för lansering nr 8 – Grab´n Go. Här har 
man tagit fram ett handtag för förpackningar 
med installatörskabel, lista 04. En enkel men ge-
nial lösning som innebär att du slipper använda 
bägge händerna för att bära kabelförpacknin-
gen, Grab´n Go bär du som en bärkasse.

En nyhet på elnätsidan som presenterades var 
Pry-Cam, med vars hjälp man under drift kan 
analysera en kabels tekniska status och på sin 
iPad se hu kabeln mår. Med hjälp av Pry-Cam 
kan man förebygga problem och istället planera 
för driftstopp och underhåll.

På besök i Drakas monter syntes, fr.v. Torbjörn Törnkvist, Mats Olofsson, Peter Larsson, Tomas Lindmark och Jonas Fransson från Svensk Järnverksteknik AB samt Anders Lundberg, Elektroskandia.

Håkan Törntorp spänner musklerna.

Drakas Pär Lihufvudh visar stolt upp den 
nya förpackningslösningen Grab´n Go.
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Produkter för kommersiella  
fastigheter och för bostäder

Hager

Hager byter logotype och presenterade den 
nya profilen på Elfack. I företagets monter var 
det en tydlig uppdelning mellan produkter för 
kommersiella fastigheter och för bostäder. För 
kommersiella fastigheter var det premiär på den 
svenska marknaden för ställverk och ström-
skenor. Man visade även flexibla kanal lösningar 
för alla typer av önskemål. Med hjälp av det 
strömställarsystemet Manufaktur kan större 
kunder som till exempel hotell eller banker spe-
cialdesigna sina strömbrytare. I montern visades 
också Hager CAD, som är en mjukvara för att 
designa centraler.

Även för bostäder lanserades flera nyheter, 
bland annat på kapslingssidan, mjukvaran 
Hager Central är uppgraderad, ett helt nytt 
program av personskyddsautomater och ett 
helt nydesignat, dubbeljordat vägguttag. Hager 
presenterade även smarta hem-lösningar i två 
nivåer, dels systemet Easy dels nya Coviva som 
premiärvisades på Elfack. Coviva är ett trådlöst 
system med app-styrning för smarta hem.

Johan Ran, marknadschef på Hager visar upp det det nya 
2vägsuttaget Berker S.1. Vägguttaget är helt nyutvecklat och 
optimerat in i minsta detalj. Framför allt har installations
hastighet och säkerhet varit i fokus.

Hagers monter var uppdelad i en del 
för kommersiella fastigheter och en för 
bostäder.

Roger Johansson från Elent AB, var 
en av de som tävlade i att installera 

det nya 2vägsuttaget på tid.

Det händer 
mycket inom 
el- och energi-
branschen
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Global lansering av Wago  
Lighting Management

Wago

I Wagos monter var det premiär för Wago Light-
ing Management som också lanseras globalt. 
Det är en av företagets viktigaste automations-
lanseringar genom tiderna. Wago Lighting 
Management är ett mycket kraftfullt styrsystem 
för styrning av primärt DALI-armaturer. Syste-
met är webb-baserat och man surfar bara in på 
systemet för att konfigurera sin anläggning och 
göra rumsindelning i mjukvaran. Fördelarna är 
bland annat minskad kabeldragning, enklare 
driftsättning och enkelt att anpassa anlägg-
ningen efter ändrade behov. Med Wago Light-
ing Management kan man spara energi och 
samtidigt öka komforten. Systemet kan anslutas 
till överordnat fastighetssystem. Wago Lighting 
Management är modulbaserat och man kan 
addera till olika funktioner, som till exempel 
energimätning i fastigheten och kontrollera 
energiförbrukningen hos olika hyresgäster.

Wago visade även upp snabbkopplingssystemet 
Winsta. Ett enkelt, säkert och smidigt system 
som bland annat används i ett stort antal belys-

ningsprojekt, där man vill effektivisera installa-
tionen. Winsta byggs även in i kanalisationer. 
Givetvis ställde man även ut Wagos populära 
installationsklämmor. Med hjälp av dessa blir det 
en säker, snabb och enkel installation.

Wago Lighting Management är ett kraftfullt system för effektiv 
och flexibel belysningsstyrning för DALI. Det är förprogram
merat från fabrik vilket förenklar driftsättning och det går 
enkelt att ändra och konfigurera om förutsättningarna i 
lokalerna ändras.

Peter Söderstedt och Urban Wase på Wago var mycket nöjda med responsen på Elfack. 
– Intresset är mycket stort och vi har flera större affärer på gång, säger Urban Wase.

Antalet  
besökare 
var hela 
10 procent 
fler än vid 
föregående 
Elfack
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Breddning av belysningssortimentet 
mot offentlig miljö

Hide-a-lite

Hide-a-lite har ett stort belysningsprogram och 
lanserade även ett antal nyheter på mässan. 
Varumärket breddar nu sortimentet mot offentlig 
miljö inomhus och hade på mässan byggt upp 
ett hus där man visade större belysningsarma-
turer. Bland vårens nyheter som presenterades på 
Elfack utmärkte sig armaturen 1202 Multi 12V, som 
dessutom var nominerad till Elfack Design Award. 
Integrerade snabbplintar gör att man kan använda 
befintlig ledningsdragning och i de flesta fall även 
sin gamla transformator och dimmer. Vilket gör det 
enklare än någonsin att byta ut gamla halogen-
armaturer till energieffektiv LED. 

En annan nyhet var Liteline, en tålig industriarma-
tur med höga ljusflöden som ersätter T5- och 
T8-armaturer med en högre effektivitet och minskat 
underhåll. 

Moon Pro är en helt ny serie med plafonder i flera 
olika storlekar, ljusflöden och funktioner. Detta gör 
att man enkelt kan skapa en enhetlig installation 
genom hela fastigheten. 

Nya Comfort Quick Outdoor, är en ställbar armatur i 
Comfort-serien med en inbyggnadshöjd på endast 
40mm. Samtliga delar är IP44 och godkänd för 
montage i öppna takkonstruktioner eller direkt mot 
isolering. 

Urban Magnusson, försäljningschef Proffs på Hidealite 
visar, Edge en ny utomhusarmatur för vägg och mur i en 
enkel och tidlös design med bredstrålande ljusbild.

Det är stort intresse för Hidea
lites breda sortiment av LED

strips, som finns för såväl inom 
som utomhusbruk och även med 

tunable white och RGB.

Hidealite hade många besökare i sin monter.
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Rutab firade 30 år

Rutab
I Rutabs monter var det festligt värre – företaget har nämligen 30-års 
jubileum i år. Självklart bjöd man besökarna på korv, en omtyckt tradition. 
Stort fokus på Elfack låg på företagets stora sortiment inom närvarostyrn-
ing. Rutab har ett av marknadens bredaste sortiment av rörelse- och när-
varodetektorer. Man visade även upp produkter inom kabelförskruvningar, 
genomföringar, skyddsslang och maskinkabel. Rutab lanserade flera nya 
kabelgenomföringar, två nya storlekar i plast, M20 och M32 samt en ny 
delbar förskruvning i metall M25.

 Mässan är mycket bra och vi har haft rekordmånga besökare, då vi serverat uppåt 500 
korvar per dag, hälsade, med Tomas Lindqvist, försäljningschef Installation och Frank 
Robertsson, vd på 30års jubilerande Rutab.

På Elfack visade Rutab bland 
annat upp företagets stora 
bredd vad gäller närvaro
styrning.

Delbara förskruvningar i plast och metall, enkelt då man t.ex. har en förkon
takterad kabel.
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Digitalisering, automatisering  
och elektrifiering

Siemens

I Siemens monter var det fokus på digitaliser-
ing, automatisering och elektrifiering. Företaget 
höll flera välbesökta seminarier på Elfack och i 
montern visades ett antal intressanta produkt-
nyheter. En viktig del för att nå en smart industri 
är att använda data fullt ut på ett smart sätt 
så att hela potentialen utnyttjas. Siemens nya 
operativsystem för IoT, MindSphere, kan hjälpa 
till med just detta. Läs mer om Mindsphere i 
Volt Sommar.

Siemens lanserade också en miljövänlig SF6-
fri vakuumbrytare för luft- och gasisolerade 
ställverk upp till 145 kV. Förutom de miljömäs-
siga fördelarna ger den nya tekniken flera 
fördelar för operatören, så som enklare han-
tering under transport, installation och drift 
samt vid underhåll och återvinning. En annan 
nyhet var senaste versionen av Siemens Totally 
Integrated Automation Portal, som innebär en 
enda plattform för alla automationsuppgifter. 
Med TIA Portal v.14 får man en användarvänlig 
enkelhet med gemensamma programvaror för 
hela produkt- och produktionslivscykeln. TIA 
Portal v.14 hjälper företag till ökad produktivitet, 
flexibilitet och snabbare produktlanseringar. 

Mats Radhammar försäljningschef på Siemens.

Daniel Bodewall, produktchef HMI på Siemens och ansvarig för lanseringen av TIAportal version 14.
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Fokus på digitala lösningar

ABB

ABB satsade stort och hade mässans största 
monter på över 500 kvadratmeter. Företaget  
anordnade också flera seminarier. ABB presen-
terade framtidens teknik för elnät, industrier 
och städer med fokus på digitala lösningar, un-
der samlingsnamnet ABB Ability™. ABB Ability är 
samlingsbegreppet för ABB:s digitalt uppkopp-
lade enheter, system och tjänster som används 
i syfte att öka produktiviteten, halvera under-
hållskostnaderna och minska energianvändnin-
gen. ABB Ability™ är en fjärrstyrd övervakning 
av elförbrukningen. Den ger information från 
effektbrytaren direkt till din smartphone. ABB 
Ability™ Electrical distribution control system 

överför information från effektbrytaren 
Emax 2 till en molnplattform som i sin tur 

Serien Impressivo med strömbrytare och 
vägguttag växer och ger alla möjligheter 
till en personlig interiörmiljö.

– Inom laddinfrastruktur händer det idag 
väldigt mycket och vi har en starkt ökande 
efterfrågan, säger Jan Mörtstrand, som 
här demonstrerar ABB:s snabbladdare för 
elfordon. Det går enkelt att gradera upp en 
befintlig ABB bilvärmarcentral till elbilslad
dare. Det är bara att lossa två skruv och 
sätta i en ny insats så är det klart.

ABB:s Jan Mörtstrand, marketing manager Low Voltage products och Joakim Vilhelmsson, account manager Wholesale Low 
Voltage products var glada över att kunna visa upp nyheterna inom styrsystemet ABB free@home, där man nu även kan 
ansluta enheter för trådlös kommunikation.

En ny intressant produkt var CEEdon med snabb anslutning, 
vilket ger en säkrare och snabbare installation.

ger information för avancerad övervakning och 
diagnostik.

ABB:s monter innehöll flera intressanta produk-
ter, lösningar och nyheter. Bland annat så 
visades ABB-free@home wireless som gör 
hemautomation enklare än någonsin, digitala 
kontrollanläggningar för det smarta elnätet och 
myABB som är kundernas sammanlänkande 
portal för ABB:s webbtjänster.
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Alla komponenter för att bygga  
ett passivt fibernätverk

Hexatronic Totalt kommer 
Elfack att ha 
välkomnat 
cirka 24 000 
besökare i år 

När Hexatronic ställde ut på Elfack så ävar det 
stort fokus på företagets systemerbjudande 
som innefattar alla komponenter för att bygga 
ett passivt fibernätverk. Hexatronic presenter-
ade produkter som nya Viperkablarna 48f o 96f 
och Stingray. De lanserade också nya 16/12 
mm mikrorörserie och en serie insjökabel o 
insjödukt som kommer underlätta fiberutbygg-
naden i glesbygd både installationsmässigt och 
ekonomiskt. Dessutom visades blåsverktygen 
för Nanokabel och Stingray.

Det var stort intresse för 
den nya blåsmaskinen för 
nanokabel.

Peter Lo Curzio, product manager och Håkan Bäckström, vice president på Hexatronic var 
nöjda med mässan.

Med den nya 16/12ducten kan man blåsa längre sträckor, 
vilket underlättar installation av landsbygdsfiber.



Vår mobilapp är framtagen för att förenkla dina inköp 

därför så vi har valt att inte bygga in alla funktioner som 

finns i vår webbshop utan fokus är på vårt sortiment.

Inloggningsuppgifterna till appen är samma som till 

webbshopen, dock så behöver man inte logga in  

utan kan välja avbryt istället för att komma in i appen.

Välkommen i framtidens mobilshop!

Ladda ned den i App Store eller Google Play

Elekt roskandias  
mobi lapp för  
iPhone & Andro id


