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Denne fil indeholder pseudoarmaturer, der kan benyttes ved sammenligning af 
armaturer, der ikke er tidssat i EBA.  
Armaturer der ikke er tidssat, kan via funktionen ”monteres som” hente tider fra 

de EAN-numre, der er anført i nedenstående eksempler på pseudoarmaturer. 

Eksempler på armaturtyper 

 

1 Grundarmatur for 1 rør. 

 Max længde/vægt 150cm/10Kg.  

 Ean nr. 57.00000.000004  

1a Grundarmatur for 1 rør 

 Længde/vægt over 150-200cm/max 10Kg. 

 Ean nr. 57.00000.000011 

 

Tiden indeholder: Udpakning, nødvendig adskillelse og klargøring, samt opsætning incl. 5 ledningsforbindelser 

 

 

 

 

2 Grundarmatur for 2 rør. 

 Max længde/vægt 150cm/10Kg. 

 Ean nr. 57.00000.000028   

2a Grundarmatur for mere end 1 rør. 

 Længde/vægt over 150-200cm/max 10Kg. 

 Ean nr. 57.00000.000035 

 
Tiden indeholder: Udpakning, nødvendig adskillelse og klargøring, samt opsætning incl. 5 ledningsforbindelser 
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10 Kassearmatur for 1 rør, leveret med gitter. 

 Max længde/vægt 150cm/10Kg. 

Ean nr. 57.00000.000042   

10a Kassearmatur for 1 rør, leveret med gitter. 

 Længde/vægt over 150-200cm/max 10Kg. 

 Ean nr. 57.00000.000059 

 

Tiden indeholder: 

Udpakning, nødvendig adskillelse og klargøring, opsætning incl. 5 ledn. forb. og isætning af medlev. Gitter. 

 

 

 

 

 

11 Kassearmatur for mere end 1 rør, leveret med gitter 

 Max længde/vægt 150cm/10Kg. 

 Ean nr. 57.00000.000066   

11a Kassearmatur for mere end 1 rør, leveret med gitter 

 Længde/vægt over150-200cm/max 10Kg. 

 Ean nr. 57.00000.000073 

 

Tiden indeholder:  

Udpakning, nødvendig adskillelse og klargøring, opsætning incl. 5 ledn.forb og isætning af medlev. gitter 
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12 Kassearmatur for 1 rør, leveret uden gitter 

 Max længde/vægt 150cm/10Kg. 

Ean nr. 57.00000.000080   

12a Kassearmatur for 1 rør, leveret uden gitter 

 Længde/vægt over 150-200cm/max 10Kg. 

 Ean nr. 57.00000.000097 

 

 

Tiden indeholder:  

Udpakning, nødvendig adskillelse og klargøring, samt opsætning incl. 5 ledningsforbindelser 

 

 

 

 

13 Kassearmatur for mere end 1 rør, leveret uden gitter. 

 Max længde/vægt 150cm/10Kg. 

 Ean nr. 57.00000.000103   

13a Kassearmatur for mere end 1 rør, leveret uden gitter. 

 Længde/vægt overe150-200cm/max 10Kg. 

 Ean nr. 57.00000.000110 

 

Tiden indeholder:  

Udpakning, nødvendig adskillelse og klargøring, samt opsætning incl. 5 ledningsforbindelser 
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20 Kassearmatur for 1 rør med skærm 

 Max længde/vægt 150cm/10Kg.               

 Ean nr. 57.00000.000127 

20a Kassearmatur for 1 rør med skærm 

 Længde/vægt over 150-200cm/ max 10Kg. 

 Ean nr. 57.00000.000134 

  
Tiden indeholder:  

Udpakning, nødvendig adskillelse og klargøring, opsætning incl. 5 ledningsforbindelser samt 

Påsætning af skærm  

 

 

21 Kassearmatur for mere end 1 rør med skærm 

 Max længde/vægt 150cm/10Kg. 

 Ean nr. 57.00000.000141 

21a Kassearmatur for mere end 1 rør med skærm 

 Længde/vægt over 150-200cm/max 10Kg. 

 Ean nr. 57.00000.000158   

 

 

Tiden indeholder:  

Udpakning, nødvendig adskillelse og klargøring, opsætning incl. 5 ledningsforbindelser samt  

Påsætning af skærm 
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25 Armaturund og skærm t.o.m. 150cm og 10 Kg. for 1 lysrør 

 Ean nr. 57.00000.000165  

25a  Armaturund og skærm o/150 t.o.m. 200cm og 10 Kg. for 1 

lysrør 

 Ean nr. 57.00000.000172 

Tiden indeholder: 

Udpakning, nødvendig adskillelse og klargøring, opsætning incl. 5 ledningsforbindelser samt 

Påsætning af skærm 
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31 Ean nr. 57.00000.000189 

Ind-/påbygningsarmatur med stikforb. Leveret med lyskilder. 

Størrelse t.o.m. 60x60cm 

Tiden indeholder: Udpakning, nødvendig adskillelse og klargøring, 

oplægning/opsætning samt isætning af stik og 2 medleverede lyskilder og 

gitre. 

Isætning af lyskilder og skærme/gitre ud over 2 samt øvrigt tilbehør vælges fra pop up. 

 

31a Ean nr. 57.00000.000196 

Ind-/påbygningsarmatur med ledn.forb. Leveret med lyskilder 

Størrelse t.o.m. 60x60cm 

Tiden indeholder: Udpakning, nødvendig adskillelse og klargøring, 

oplægning/opsætning samt isætning af 2 medleverede lyskilder og gitre og 5 ledningsforbindelser. 

Isætning af lyskilder skærme/gitre ud over 2 samt øvrigt tilbehør vælges fra pop up. 

 

31b Ean nr. 57.00000.000202 

Ind-/påbygningsarmatur med stikforb. Leveret uden lyskilder 

Størrelse t.o.m. 60x60cm 

Tiden indeholder: Udpakning, nødvendig adskillelse og klargøring, 

oplægning/opsætning samt isætning af stik og 2 gitre. 

Isætning af skærme/gitre ud over 2 samt øvrigt tilbehør vælges fra pop up. 

 

31c Ean nr. 57.00000.000219 

Ind-/påbygningsarmatur med ledn.forb. Leveret uden lyskilder 

Størrelse t.o.m. 60x60cm 

Tiden indeholder: Udpakning. Nødvendig adskillelse og klargøring,  

oplægning/opsætning samt isætning af 2 gitre og 5 ledningsforbindelser. 

Isætning af skærme/gitre ud over 2, ledningsforbindelser ud over 6 samt øvrigt tilbehør vælges fra pop up. 
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35 Ean nr. 57.00000.000226                                                                                                                                                  

Indbygningsarmatur t.o.m. 30x120cm med stikforb. Leveret med lyskilder.   

Tiden indeholder: Udpakning, nødvendig adskillelse og klargøring, 

oplægning samt isætning af stik, 1 medleveret lyskilde og gitter.                

Øvrigt tilbehør: Lyskilder ud over 1, vælges fra pop up. 

 

 

 

35a Ean nr. 57.00000.000233 

Indbygningsarmatur t.o.m. 30x120cm med ledningsforb. Leveret med lyskilder. 

Tiden indeholder: Udpakning, nødvendig adskillelse og klargøring, 

oplægning samt isætning 1 medleveret lyskilde, gitter og 5 ledningsforbindelser. 

Øvrigt tilbehør, lyskilder ud over 1, ledningsforbindelser ud over 5 m.m. vælges fra pop up. 

 

35b Ean nr. 57.00000.000240 

Indbygningsarmatur t.o.m. 30x120cm med stikforb. Leveret uden lyskilder. 

Tiden indeholder: Udpakning, nødvendig adskillelse og klargøring, oplægning samt isætning af  

stik og gitter. 

Øvrigt tilbehør m.m. vælges fra pop up. 

 

35c Ean nr. 57.00000.000257 

Indbygningsarmatur t.o.m. 30x120cm med ledningsforb. Leveret uden lyskilder. 

Tiden indeholder: Udpakning, nødvendig adskillelse og klargøring, oplægning samt isætning af  

gitter og 5 ledningsforbindelser. 

Øvrigt tilbehør, ledningsforbindelser ud over 5 m.m. vælges fra pop up. 
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57 Stænktæt armatur for 1 rør m/u clips for skærm isat 

 Max længde /vægt 150cm/10Kg          

 Ean nr. 57.00000.000264 

57a Stænktæt armatur for 1 rør m/u clips for skærm isat 

 Længde/vægt over 150-200cm/max 10Kg.  

 Ean nr. 57.00000.000271   

    

Tiden indeholder: 

Udpakning, nødvendig adskillelse og klargøring, samt opsætning incl. 5 ledningsforbindelser 

 

58 Stænktæt armatur for mere end 1 rør m/u clips for skærm isat 

 Max længde/vægt 150cm/10Kg. 

 Ean nr. 57.00000.000288     

58a Stænktæt armatur for mere end 1 rør m/u clips for skærm isat 

 Længde/vægt over 150-200cm/max 10Kg. 

 Ean nr. 57.00000.000295 

 

Tiden indeholder: 

Udpakning, nødvendig adskillelse og klargøring, samt opsætning incl. 5 ledningsforbindelser 

 

 

 

 

 

 

Billedmateriale er leveret af: Solar 

                Lemvigh-Müller 
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