
VI LØFTER
BRANN- 
SIKKERHETEN  
TIL HØYESTE  
NIVÅ

NOEN SER BARE EN KABEL



+47 416 32 619
Vi tror på direkte dialog

BRUKSOMRÅDER
Scankab er leveringsdyktige innen funksjonssikre 
bransikre kabler til alle bruksområder innen industri- og 
bygningsinstallasjoner, offentlige bygg, infrastruktur, 
kraftverk, tunneler m.m. 
 
Installasjonskablene er velegnet til bygningsinstallasjo-
ner og kan leveres med faste eller fleksible ledere. 
 
Signalkablene er spesielt godt egnet som brannalarm-
kabel til ABA-anlegg, til nød- og panikkbelysning og 
lignende.  
 
De EMC-skjermede kablene er velegnet til fast instal-
lasjon hvor det kreves spenningsforsyning under en 
brann i opptil 3 timer (750 °C) av eksempelvis motorer og 
ventilatorer som er frekvensstyrte og må opprettholde 
funksjonen under brann. Eks. røykgassuger i boligblokker 
og utsuging i parkeringskjellere.

EGENSKAPER
• Funksjonssikret iht. IEC 60331-1&2

• Brannhemmende iht. IEC 60332-3A

• Halogenfri

• Skjermet eller uskjermet

• Fleksible eller faste ledere

• Kan graves ned

• Maks. driftstemperatur +90 °C

• Opptil 0,6/1 kV

• UV-bestandig

• Mulighet for påtrykk av eget navn

• Motstandsdyktig overfor olje og kjemikalier

Hos Scankab lagerfører vi et bredt sortiment av 
brandsikre kabler. 

› Installasjonskabler 

› Signalkabler 

› EMC-kabler 

Brannsikre kabler markedsføres under SCANFIRE® og 
TOXFREE® RZ1-K (AS+). Det er viktig å velge riktige  
brannsikre kabler til den riktige oppgaver.  
 
Det kan vi i Scankab hjelpe deg med. Avhengig av kabel-
type kan vi levere kablene med forskjellige egenskaper.  
Se mulighetene nedenfor.

BRANNSIKRE  
KABLER

Scankab fører brannsikre kabler til mange bransjerFinn produktdata på scankab.no Brannsikre kabler

Scankab.no
Bygg din katalog📎

Bygg digitale produktkataloger til kunder eller eget 
bruk med akkurat det innholdet som er relevant.

PRODUKTFOKUS
TOXFREE® RZ1-K (AS+)-serien fra Scankab er en helt  
unik serie av UV-bestandige og halogenfrie brannsikre 
installasjonskabler. 
 
Kablene er designet med fleksible klasse 5 ledere, og det 
sikrer at kabelen er fleksibel uansett dimensjon. 
 
Sortimentet omfatter dimensjoner fra 1,5 mm2 og opp  
til 240 mm2.


