KABLING
AF SYGEHUSE
QWPK – slidstærkt
og smidigt
Energi,
multimedie kabelløsninger
Robust telekom
tilledningogi særklasse

Her bygges supersygehuse
Ideen med at bygge supersygehuse opstod i 2007, hvor der
blev afsat 40 mia. kroner til projektet. I alt skal der fremover
være 18 supersygehuse på landsplan. Derudover får yderligere
3 sygehuse en modificeret akutfunktion. Byggerierne
ventes færdige mellem 2019 og 2021.

Kabler til hospitalssektoren
Kabelløsninger til sygehuse skal være med til at skabe overblik og sikre en robust
og stabil drift på alle parametre. Både i forbindelse med strømforsyning og
kommunikation til klimaanlæg, belysning, datanetværk, overvågning, adgangskontrol, brandalamering med videre.
Dertil skal kabling til hospitaler være funktionssikre i tilfælde af brand eller elektromagnetisk stråling, sanitære, multifunktionelle, højtydende, rummelige samt
benytte den mest moderne teknologi, så de er fremtidssikre.
Prysmian Group designer og producerer standard såvel som kundespecifikke kabler,
der er brandsikre, EMC resistente, ekstra fleksible, med høj fibertæthed såvel som
med evnen til at formidle både lyd, data og billeder.
Derudover leverer Prysmian Group også en bred vifte af connectivity komponenter
til hffx netværk, der er karakteriseret ved at være super kompakte, modulære
og med banebrydende design, for hurtig og nem installation.
• funktionssikre
• ekstra fleksible
• kompakte komponenter
• banebrydende design

• emc-resistente
• ekstra høj fibertæthed
• modulære komponenter
• brugervenlig funktionalitet

Aalborg
Aarhus
Aabenraa
Bispebjerg

Esbjerg
Gødstrup
Herlev
Hillerød

Hjørring
Horsens
Holbæk
Hvidovre

Odense
Kolding
Køge
Viborg

Randers
Slagelse
Bornholm
Nykøbing F.
Thisted

Leverandør til supersygehuse
Prysmian Group er leverandør af både fiberoptiske kabler og connectivity
komponenter til en række af de supersygehuse, som er under byggeri.
Det drejer sig om levering til supersygehusene i:
• Viborg

• Skejby

• Herning

• Kolding

• Odense
Prysmian Group leverer en komplet produktløsning
til hospitalssektoren, som blandt andet:

• Micro kabel: JetNet LSFH med 144 BendBright fiber - datablad
• Rør: Sirocco LSXH indendørs 7x5 3½ - datablad
• Optisk kabel: JetNet 12 og 76 LSXH fibre - datablad
• Blæse fiber: EPFU Sirocco XS - datablad
• Kabinet: Stor MDU til distribtion af 288 fibre til 480 kunder - datablad
• ODF: SRS 3000 3U 144 fiber LC/UPC adaptorer og pigtails - datablad
• Rack: RS 3000 19” ramme med plads til 2160 fiber på 47U - datablad
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Linking the future

Vi er her for dig
Du er altid velkommen til at kontakte os
vedrørende spørgsmål og forespørgsler.
Følg os på Linked-in, Facebook eller YouTube
med nyheder om virksomheden, afsluttede
projekter, vundne ordre m.v.
Prysmian Group
Roskildevej 22
DK-2620 Albertslund
Danmark
www.prysmiangroup.dk

Salg
Telefon: +45 60 39 27 1 1
Kundesupport
Telefon: +45 60 39 27 16
E-mail
dk-ti-sales@prysmiangroup.com

