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ANVENDELSE
Scankab er leveringsdygtig i funktionssikre brandkabler 
til al anvendelse inden for industri- og bygningsinstalla-
tioner, offentlige byggerier, infrastruktur, kraftværker, 
tunneller mm.  
 
Installationskablerne er velegnet til bygningsinstallatio-
ner og kan leveres med faste eller fleksible ledere.

 
Signalkablerne er især egnede som brandmeldekabel til 
ABA-anlæg, til nød- og panikbelysning og lignende. 

De EMC-skærmede kabler er velegnet til fast installation, 
hvor der kræves spændingsforsyning under en brand i op 
til 3 timer (750° C) af eksempelvis motorer og ventila-
torer, der er frekvensstyret og skal opretholde funktion 
under brand. Eks. røggassuger i etageejendomme og 
udsugning i parkeringskældre.

EGENSKABER
• Funktionssikret iht. IEC 60331-1&2
• Brandhæmmende iht. IEC 60332-3A
• Halogenfri
• Skærmet eller uskærmet
• Fleksible eller faste ledere
• Kan nedgraves
• Maks. driftstemperatur +90° C
• Op til 0,6/1 kV
• UV-bestandig
• Mulighed for påtryk af eget navn
• Modstandsdygtig over for olie og kemikalier

Hos Scankab lagerfører vi et bredt sortiment af  
funktionssikre brandkabler. 

› Installationskabler

› Signalkabler

› EMC-kabler 

Brandkabler markedsføres under SCANFIRE®  
og TOXFREE® RZ1-K (AS+). Det er vigtigt, at vælge de 
rigtige brandkabler til den konkrete opgave. Det kan vi 
hos Scankab hjælpe dig med. 
 
Afhængig af kabeltype kan vi levere kablerne med  
forskellige egenskaber. Se mulighederne nedenfor.

BRANDSIKRE  
KABLER

Scankab fører brandsikre kabler til mange brancherFind produktdata på scankab.dk Brandsikre kabler
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Byg dit katalog📎 Byg digitale produktkataloger til kunder eller eget 

brug med lige netop det indhold, der er relevant.

PRODUKTFOKUS
TOXFREE® RZ1-K (AS+)-serien fra Scankab er en helt unik 
serie af UV-bestandige og halogenfrie brandsikre instal-
lationskabler. 

Kablerne er designet med fleksible klasse 5 ledere, hvil-
ket sikrer, at kablet er fleksibelt uanset dimension.  
 
Sortimentet omfatter dimensioner fra 1,5 mm2 og op til 
240 mm2.


