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eWALL® SCANKAB CHARGING SYSTEM

NOEN SER BARE EN KABEL

VI SER 
VEIEN TIL 
GRØNN OMSTILLING



Brukervennlighet, pålitelighet, fleksibilitet og kostnadseffektivt

En stor del av nybilsalget i Norge er i dag elbiler. Top 10-listen over de mest solgte bilene domineres av elbiler og 

hybridbiler. Derfor står nå byggeiere ovenfor en beslutning om å installere infrastruktur til lading. Det er smart 

å velge et annlegg som er fleksibelt og som enkelt kan utvides med flere ladestasjoner når det økte behovet 

melder seg. 

 

Scankab Cables lagerførte sortiment av kabler til elbillading er veldig godt egnet til:

› Offentlig parkering i byer, flyplasser, togstasjoner osv.

› Parkering i kjøpesenter, hoteller osv.

› Parkering i kontorbygninger og industrielle virksomheter

› Privat parkering i boliger

Kabelinfrastruktur til parkeringsanlegg i for eksempel  
kjøpesenter, kontorbygg, leiligheter, flyplasser mm.

” Etterspørselen etter elbiler og målet 

om nullutslipp vil vokse betydelig de 

kommende år. Denne reisen er Scankab 

klar til at være en del av”.

Morten Rasmussen,  

CEO, Scankab

VI HAR ALT DET DU TRENGER
›  SCANFLEX® 8120 W / 8200 W, HF Electric Car flatkabel

› ”Feed-in and Tap-Off”-tilkoblings- og avtapningsmodul

› Endestykke

› Nippel og mutter

› Bøyle til å feste flatkabel

› EV Stripping Cable Tool

eWALL® SCANKAB LADESYSTEM

FORDELER
› Tidsbesparende - ingen avisolering er nødvendig ved montering        
   til tilkoblingsmodulen

› Hurtig installasjon

› Enkel og fleksibel etterinstallasjon av tilkoblingsmoduler                              
   på samme tilførselskabel

› Felles boks for tilkobling og avtapning

› Enkel avisolering med EV Stripping Cable Tool for endestykket



eWALL® SCANKAB LADESYSTEM
1. eWALL® 8120 W eller eWALL® 8200 W, HF flatkabel

2. Tilkoblingssmodul ”Feed-in and Tap-Off”

3. orsyningskabel - TOXFREE® RZ1-K eller POWERFLEX® RV-K
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OVERSIKT OVER SYSTEMET
eWALL® SCANKAB CHARGING SYSTEM

TRADISJONELL INSTALLASJON FREMTIDENS eWALL® INSTALLASJON
DU SPARER 60-80% MONTERINGSTID
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eSCANCharge®  
HYBRIDKABLER SOM 
SAMLER TRÅDENE

FORDELER MED  eSCANCharge® hybridkablerne: 
• En kabel – du sparer tid på installasjon 

• Forbedret «vandalsikkerhet»

eSCANCharge® 

Powerkabel - 0,6/1 kV

CAT 6A kabel

eSCANCharge® 

Powerkabel - 0,6/1 kV

Buskabel



FREMTIDENS LØSNING ER KLAR FOR LEVERING
SScankab har igjen hevet nivået ved å utvide vårt sortimentet 
med noen unike hybridkabler.
 
”Med eSCANCharge® hybridkabel fra Scankab kommer du raskt i mål med installasjon av  
dine ladestasjoner. 

Installasjoner med powerkabel og en løs bus- ellet CAT-kabel ved siden av hverandre hører til 
fortiden. Nå kan du bare bruke en  eSCANCharge® hybridkabel og oppgaven er løst.”  

 Søren Porse 
 Technical Manager, Scankab

eSCANCharge®



SCANKAB har kablene

Scankab har utvalget av kabler til å møte 

dagens og fremtidens miljøkrav og den 

teknologiske utviklingen.

• TOXFREE® RZ1-K (AS) til forsyning

• POWERFLEX® RV-K til forsyning

• TOXFREE XTREM® H07BZ5-F til ladekabel/plugg

• SCANFLEX® 8120 W / 8200 W, HF flatkabel til ladesystem

Scankab.no
Lag din katalog📎📎

Scankab lagerfører et komplett bus-system for el-ladere. 
 
Systemet gir mulighet for å koble til flere elbil-ladere på samme 
tilførselskabel av type SCANFLEX® Electric Car, ved hjelp av en felles 
tilkoblings- og avtapningsmodul, ”Feed-in and Tap-Off”.

Finn produktdata på scankab.no Car

SCANFLEX® 8120 W  
Electric CAR

5G16 mm² 
(K50116005W)

Tilkoblingsmodul 
”Feed-in and Tap-Off” 

(K59992222W)

Endestykke
(K59992221W)

Nippel M32 
(K59992223W) 

Mutter M32 
(K59992224W)

EV Stripping Cable Tool
(K50116005TOOL)

eWALL® SCANKAB ELBIL-LADESYSTEM 
Kabelsystemet for forsyning av ladestasjoner til elbil

TOXFREE  
XTREM®  
H07BZ5-F

POWERFLEX® 

RV-K

Kabelen er UV bestandig og tilkoblingsmodulen er IP 65 som betyr at systemet er velegnet for bruk inne i parke-
ringshus og garasjer, samt utendørs på større parkeringsplasser. 

 
Hele systemet kan kjøpes fra Scankab Cables. 

TOXFREE® 
RZ1-K (AS)

SCANFLEX® 
8120 W 
8200 W, HF

Bøyle til flatkabel,  
rustfri S2-4x12
(K59992225W)

SCANFLEX® 8200 W  
Electric CAR, HF

5G16 mm² 
(K51116005W)
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Forsyningskabel 
POWERFLEX® RV-K
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OVER 3500 KABELTYPER  
PÅ LAGER
Hvorfor velge Scankab?

•   Over 3500 kabeltyper på lager

•   Rask levering

•   Personlig betjening

•   Faglig rådgivning

•   Egen produksjon og utvikling

•   Høy og jevn kvalitet

Ny EU-lov kan ha konsekvenser for deg som skal 

velge kabelleverandør

Scankab ligger i forkant - både på kunnskap og på 

lagerføring av CPR-godkjente kabler som oppfyller 

den nye produktstandarden EN50575.  Scankab 

er leveringsdyktige på installasjonskabler med 

høyeste brannklasse B2ca- og Cca -s1a, d1, a1.

Finn våre CPR-klassifiserte kabler

EN 50575scankab.no

”Vi hjelper deg som installatør med å gi kundene 

dine råd og veiledning, slik at de får en optimal 

brannsikring”

Søren Porse 

Technical Manager, Scankab

LEDENDE PÅ  
CPR-KLASSIFISERTE  
KABLER



+47 416 32 619
Vi tror på direkte dialog

Helt fra starten var Scankab en opprører i kabelbransjen. 

Fra et lite lager i garasjen solgte virksomheten kabler og 

utfordret kabelmarkedet. I dag er det fortatt en del av 

Scankabs DNA å sette nye standarder for bransjen. Scankab 

utvikler, produserer og leverer kvalitetskabler til oppgaver 

innen el-installasjon.

SCANKAB STARTET  
SOM KABELINDUSTRIENS 
SVAR PÅ ”GARASJEROCK” 

Scankab AS  ·  Luramyrveien 15 · NO-4313 Sandnes  ·  +47 416 32 619  ·  scankab@scankab.no  ·  scankab.no


