


Værdier
for fremtiden

Duelco har siden grundlæggelsen i 1974 

haft fokus på at levere service, produkter 

og tekniske specialløsninger af højeste 

kvalitet. Med udgangspunkt i værdier 

som kompetence, dynamik, nytænkning 

og ærlighed sikrer vi, at vores kunder 

møder en excellent samarbejdspartner. 

Hvad der begyndte som en god idé og 

målsætning om at være den foretrukne 

handelspartner og leverandør af produk-

ter og komponenter inden for el- og 

automationsudstyr, har udviklet sig til en 

vision: Gennem koncept og arbejdsform 

vil vi overbevise kunderne om, at de får 

den bedste løsning på såvel kort som 

lang sigt.

Denne vision har bevaret Duelco som 

en dynamisk virksomhed i en sund 

udvikling, der blandt andet har resulteret 

i dagbladet Børsens Gazellepris og AAA-

kreditvurdering fra D&B. 

Duelco har specialiseret sig i kundeud-

viklede eller -tilpassede løsninger med 

et højt videnindhold, som er resultatet af 

mange års erfaring og dygtige medarbej-

deres engagement. 

Duelco ClickSystem Solutions tilbyder et 

helt nyt installationskoncept, hvor design, 

funktionalitet, pladshensyn og æstetik 

er sideordnede faktorer. Kombinationen 

af kompromisløs kvalitet og innovation 

tilfører værdi og skaber unikke løsninger. 

Vi kalder det excellent solutions.

Duelco ClickSystems rumsøjler fører elegant kabler ned fra loftet. Se også side 10. Rambøll Danmark, København.

Engagement x viden x kreativitet = 

Excellent solutions

Intet kommer af sig selv. Hos Duelco

tilskønner vi medarbejderne til at tænke

kreativt og utraditionelt. Det giver bedre

løsninger og mere tilfredse brugere.
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Småt er godtDuelco ClickSystem er et banebrydede 

og komplet installationskoncept, hvor det 

ikke er nødvendigt at have en dåse bag 

fx stikdåser, afbrydere og edb-stik. Det 

elektriske materiel monteres direkte i in-

stallationskanalen eller installationssøjlen 

efter standarden EN 50.085-1. 

Fordelene er indlysende: Langt hurtigere 

montage og en naturlig besparelse på 

materialeforbruget. Som en ekstra bonus 

fremstår Duelco ClickSystem som en 

harmonisk og elegant helhedsløsning 

uden forstyrrende kanter.

En af de vigtigste komponenter i Duelco 

ClickSystem er elmateriellet, der er 

baseret på den slanke 45 mm-teknik. 

Systemet byder på en høj grad af 

fleksibilitet på et minimum af plads og 

kan kombineres med et utal af kompo-

nenter fra fx Legrands installationspro-

gram Mosaic. 
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Duelco ClickSystem 45 mm-teknik monteres direkte i installationskanalen.



Duelcos installationskanaler understreger 

med sine klare og enkle linjer det mini-

malistiske design. Installationskanalerne 

er kompakte og kendetegnet ved, at al 

materiel kan monteres direkte i instal-

lationskanalen uden brug af ramme eller 

dåse. Udtag monteres ganske enkelt ved 

at skære låget til – det sparer tid og sikrer 

en flot og plan installation.

Installationskanalerne indgår i Duelco 

ClickSystem baseret på 45 mm-teknik og 

leveres som 1-, 2- eller 3-spors i eloxeret 

eller hvid aluminium samt i kunststof. Det 

omfattende program byder på et fleksi-

belt sortiment – komplet med formstykker 

og standardlængder eller kundespecifikke 

dimensioner.

Performance 
i lange baner
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Installationskanaler i rene linjer og minimalistisk design. Rambøll Danmark, København.



Arkitektonisk udfordrende indretninger 

stiller store krav til de elektriske instal-

lationer i moderne kontorlandskaber. For 

eksempel hyppige tilpasninger af kon-

tormiljøet. Eller ønsker om at gemme den 

tekniske installation diskret af vejen.

Gulvbokse fra Duelco ClickSystem kan 

praktisk og diskret integreres med den 

anvendte gulvbelægning. Det gør instal-

lationen næsten usynlig. 

Sortimentet omfatter et stort og fleksibelt 

program til installationsgulve, støbte 

gulve samt hulrums- og trægulve. De 

rummelige gulvbokse fås med plads op til 

12 udtag.

Diskretion
i gulvhøjde
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Praktiske, diskrete og elegante gulvbokse fra Duelco ClickSystem. SEB-huset, København.
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Duelco ClickSystem byder på et bredt 

program i rumsøjler og servicestandere 

i forskellige designløsninger i eloxeret 

eller lakeret aluminium. Fælles for alle er 

sammensmeltningen mellem funktion og 

design. 

Søjler og standere er den perfekte løs-

ning, når kabler skal føres elegant ned fra 

loftet eller op fra gulvet i et moderne kon-

tormiljø. Resultatet er en effektiv måde at 

binde fleksibel kontorindretning sammen 

med en driftsikker installation.

Installationssøjlerne er baseret på et 

koncept, der tillader en stor grad af 

fleksibilitet og leveres med kort leverings-

tid. Det samme gælder specialløsninger. 

Alle søjler og standere leveres gerne fær-

digmonterede og med stikdåser og tele/

data-tilslutninger efter kundespecifikke 

ønsker.

Tower
of power

Design, funktionalitet og fleksibilitet er fællesnævneren for Duelco ClickSystems
rumsøjler og servicestandere.



Duelco ClickSystem har et omfattende 

og meget bredt program af elpaneler 

til vidt forskellige formål. Fra lade- og 

sparepaneler til data- og ampereme-

terpaneler. Fælles for dem alle er, at de 

opfylder ethvert ønske om intelligente 

og praktiske løsninger.

Elpanelerne er baseret på et elegant 

aluminiumprofil, hvor det elektriske 

materiel blot klikkes ind i. Når det 

gælder kundespecifikke løsninger, er 

der næsten ingen begrænsninger, da 

systemet kan kombineres med et utal 

af komponenter.

Sortimenet spænder over Power pan-

eler (PWR) i 230 VAC eller 400 VAC, 

Power and Data Connection Ruler 

(PDCR) paneler med power og data i ét 

panel, Ampere paneler (AMP) med digi-

tal visning af panelets forbrug, Blade 

Power paneler (BPP) specielt egnet til 

serverapplikationer, Sparepaneler der 

sikrer optimal besparelse af standby-

forbruget, og Ladepaneler der er PWR 

paneler med differentieret tilkobling af 

de forskellige stikdåser, specielt egnet 

for tilkobling af store startstrømme.
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Den rette spænding 
på tilværelsen



Afrundet hylde - evt. indbygget lys

45 mm kanal til 230 VAC udtag

45 mm kanal til data/svagstrøm

45 mm kanal til fast kulisseskinne 

 Luft/gas - bemærk vinklede udtag
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Duelco har løst udfordringen med 

behovet for større og mere rummelige 

multifunktionelle sengestuepaneler til 

morgendagens hospitals- og pleje-

sektor: Vi har simpelthen gjort dem 

mindre. 

Hvor andre er begrænset til at bruge 

80 mm-moduler, tilbyder vi som de 

eneste 45 mm-moduler. Derved får vi 

på praktisk og elegant vis plads til flere 

kanaler i panelet, så blandt andet 230 

volt-kabler og den vigtige datakommu-

nikation kan føres i separate kanalspor 

uden risiko for interferenspåvirkning. 

Sikkerhed er alfa og omega.

Et tredje kanalspor rummer en inte-

greret ophængskulisse i hele panelets 

længde, mens den nederste kanal 

er forbeholdt luft og medicinske gas-

ser. For at minimere belastningen 

og dermed risikoen for lækage på 

slangerne, er ventilerne vinklet skråt 

nedad. Det er blot en detalje – ligesom 

panelernes let buet design og antibak-

terielle overflade, som gør livet surt for 

støv og skidt.

Flotte linjer
og funktionelle

detaljer

Sengestuepanelløsning, her på Regionssygehusets nye Onkoæogiafdeling, Herning.
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