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HOVEDGRUPPER I ELNUMMERBANKEN 

Et Elnummer består av 7 sifre hvorav de to første sifrene henviser til disse hovedgruppene: 

10 KABLER OG LEDNINGER 
Alle typer kabler og ledninger, støpemasse m/tilbehør for varmekabel med unntak av 
wire, kobbertråd og konfeksjonerte produkter. 

11 KABELMUFFER OG KABELFORDELINGSSKAP 
Alle typer kabelmuffer, overgangshoder, endeavslutninger, kabelskritt, kabelmasse og 
kabelfordelingsskap m/tilbehør. Inntaksskap, se gruppe 17. 

12 RØR, TAK- OG VEGGBOKSER, KOBLINGSMATERIELL, KANALSYSTEMER 
Materiell for skjult forlegging, koblingsbokser, koblingsklemmer, pakknipler, 
stigeledningsklemmer, jordingsklemmer, jordingspunkt, rekkeklemmer, el-lister, 
 kanalsystemer (gulv-vegg), branntetting og grenstaver. 

13 FESTEMATERIELL, KABELSTIGER OG KABELRENNER 
Festemateriell for rør, ledninger og kabel, stift, skruer, festeplugger, rørbeskyttere, 
festebånd, kabelbroer og armaturskinner m/utstyr. 

14 BRYTERE 
Installasjonsbrytere/vendere, hovedbrytere, reguleringsbrytere, kambrytere, 
sikkerhetsbrytere, effektregulatorer (dimmere), fjernbrytere, urbrytere, lednings-
brytere, brytere for skapmontasje, trappeautomater, lysstyringssystem (ikke BUS-
system) IR-sender/mottaker, fotoceller, bevegelsesvoktere, releer for styring av lys. 

15 STIKKONTAKTER, STØPSLER M.M. 
Installasjon/industristikkontakter, støpsler, skjøtekontakter, skjøteledninger, 
kabelvinder, motorvarmesentraler, sentraler for provisoriske anlegg, multikontakter 
(sterkstrøm), stikkontakter for tavlemontasje, lampestikk-kontakter og SELF-
stikkontakter. 

16 SIKRINGSMATERIELL 
Sikringselementer/lokk, patroner, bunnskruer, sikrings- underdeler, glassikringer,  
elementautomater, overspenningsvern, automatsikringer, jordfeilbrytere, 
jordfeilvarsler/releer, sikringslister, høyeffektpatroner, betjeningshåndtak, 
sikringsskillebrytere og sølvtrådlameller. 

17 SIKRINGSBOKSER OG - SKAP/SIKRINGSSTATIVER 
Inntak og målerskap m/tilbehør, sikringsskap m/tilbehør, installasjonsskap 
m/målerplass, universalstativer m/tilbehør, småfordelerskap, Cu-lisser og skinner, 
vibrodempere, vegg- gjennomføringer (porselen). 

18 ISOLASJONS- OG LODDEMATERIELL, MERKINGSUTSTYR, 
KRYMPESLANGE 
Isolasjonsbånd, PVC-bånd, plaststrømpe, tetningsmasse, loddetinn/pasta, kjemiske 
væsker for rensing og isolasjon, merkehylser, merkekort, merkenåler, tekstmaskiner, 
 glidemiddel. 
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20 KONTAKTPRESSINGSMATERIELL OG PRESSVERKTØY FOR SAMME 
 Termittsveis 

24 PLATESKAP MED TILBEHØR I STÅL OG ALUMINIUM 
Tavle og skapsystemer m/tilbehør, apparatskap og elektronikkskap m/tilbehør.  

25 SKAP MED TILBEHØR I SILUMIN OG  ISOLERSTOFF 
Tette kapslinger m/tilbehør. 

28 LINJEMATERIELL 

29 MATERIELL FOR INNENDØRS MONTASJE,  12KV  OG HØYERE 
SPENNINGER 

30 GLØDELAMPEARMATURER, INNENDØRS 
Lampeholdere, nipler, tak/vegglamper, pendler, tak/veggbeslag (åpne og tette), 
skottlamper, kupler og glass,  håndlamper, arbeidslamper, strømskinner (sterkstrøm), 
 spotlight, downlight og uplights for glødelamper. 

31 GLØDELAMPEARMATURER, UTENDØRS 

32 LYSKASTERE OG EFFEKTBELYSNING 
Lyskastere og undervannslyskastere, spot-, down- og uplights m/tilbehør, 
strømskinner for lav-volt og tilhørende transformatorer og spot-, down- og uplights for 
LED lyskilder.

33 LYSRØRARMATUR OG TILBEHØR 

35 ARMATURER FOR NATRIUM- , METALLDAMPLAMPER OG LEDLAMPER 
Industriarmaturer, interiørarmaturer, gate og veilysarmaturer, kandelaberarmaturer, 
tunnelarmaturer, vandalarmaturer, park- og miljøarmatur, forkoblingsutstyr. 

36 STÅLRØRMASTER OG STOLPEARMER 
Fundamenter, stolpeinnsatser, avskjæringsledd, gittermaster og sikringsinnsatser for 
master. 

37 GLØDELAMPER, HALOGENLAMPER, LED LAMPER 
Alle typer glødelamper, halogenlamper, glimlamper, varmelamper, høyfjellsoler, 
juletrebelysning, reflektorlamper, ledlamper og billamper 

38 LYSRØR OG DAMPLAMPER 
Alle typer lysrør og damplamper inkl. startere og kompaktlysrør. 

40 MOTORER 

41 STARTAPPARATER 
Kontaktorer, hjelpereleer, kontaktorkombinasjoner, mykstartere, frekvensstyring-og 
omformere. 
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43 STYREORGANER, MOTORVERNBRYTERE, EFFEKTBRYTERE 
Motorvernbrytere, effektbrytere, betjeningsmateriell, signallamper, fotoceller og 
givere for industrielt bruk, timetellere, turtallsvakter, endebrytere og releer. 

45 ELEKTRONISKE STYRESYSTEMER (PLS) ETC. 
Maksimalvoktere, BUS-produkter (45 400 00-45 999 99), elektroniske signal-
omformere. 

49 VIFTER, VARMEVIFTER OG PUMPER 
Tak-, rom og kanalvifter, stasjonære og transportable varmevifter, varmluftsperrer, 
regulatorer, romhygrostater. 

53 ELEKTRISKE KOKEAPPARATER 
Komfyrer, bordkomfyrer. 

54 ELEKTROVARME OG TERMOSTATER 
Varmeovner, varmelister, panelovner, badstuovner  m/tilbehør, takvarmesystemer, 
termostater, elektroniske effektregulatorer, snøsmelteutstyr, elementkjøler, varmefolie. 

56 KJØLE /FRYSESKAP OG MATBODKJØLERE  M/TILBEHØR 

57 VASKEMASKINER OG OPPVASKMASKINER 

58 ELEKTRISKE HUSHOLDNINGSAPPARATER 
Strykejern, kaffetraktere, mikser, støvsugere, hårtørrere etc. gjerdeapparater, ur, hånd 
og håndkletørkere. 

59 SPESIALPAKKET (BLISTER-PAKKET) EL- MATERIELL FOR SALG 
 OVER DISK 

62 SIGNALUTSTYR OG ALARMSYSTEMER 
Ringemateriell, sirener, horn, batterier, alarmsystemer, klokker, røykdetektorer, 
ringeknapper, ringetransformatorer, garasjeportåpnere. 

63 SIGNALDISTRIBUSJONSANLEGG 
Kontorsignaler, personsøkeanlegg, uranlegg, lyssignalanlegg, lydanlegg, 
sykesignalanlegg, bildeanlegg, porttelefon, høyttalere. Overvåkningsutstyr. 

64 KOMMUNIKASJONSAPPARATER 
Telefon-, calling-,data-,fiber-apparater, sentraler, modem, telefax, nettverksprodukter, 
tranceivere, radioer, etc. 

65 ANTENNEMATERIELL 
Antenner m/tilbehør, antennekontakter, apparatkabler, antenneplugger, fordelere, 
connectorer og satelittmottakings-utstyr. 

66 STRØMFORSYNINGER, NØDLYSANLEGG OG TRANSFORMATORER 
Ladelikerettere, signaltransformatorer, avbruddsfri- kraft,  nød- og markeringslys, 
transformatorer for halogenbelysning, batteriladere, styrestrømstransformatorer. 
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69 KOBLINGSMATERIELL FOR TELE/DATA 
Plinter, kontakter, kontaktpaneler, koblingsbokser, koblingssystemer, fiberoptikk, 
patchkabel, patchpanel, overspenningsvern, tilbehør til tele- og datautstyr. 

80 INSTRUMENTER 
Kjøkkenwattmetere, tavleinstrumenter, transportable driftsinstrumenter, 
måletransformatorer. 

82 MÅLERE OG MÅLEROMKOBLERE 

86 KONDENSATORER 
Motorkondensatorer, fasekompenseringskondensatorer, reguleringsutstyr for 
fasekompensering. 

88 VERKTØY 
All slags verktøy med unntak av pressverktøy se gr. 20. 
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