
Hvorfor vælge Scankab?

• Totalleverandør af kabler og føringsveje 

• Dag-til-dag levering af kabler i de høje brandklasser (CPR)

• Black C8 føringsveje

• Personlig betjening & faglig rådgivning

• Høj leveringssikkerhed

• Egen produktion og udvikling

• Høj og ensartet kvalitet

• Fokus på bæredygtighed i det daglige arbejde

SOLCELLER

NOGLE SER BARE ET KABEL

VI SER EN 
DIREKTE LINJE
TIL VEJRGUDERNE



LEVETID & PERFORMANCE 

Det korrekte kabelvalg vil optimere solcelleanlæggets 

ydelse på kort og lang sigt. Kablerne der anvendes til sol-

celleanlæg skal kunne modstå de mest krævende forhold.

Hos Scankab vi vil anbefale, at du som installatør,  

rådgiver og/eller bygherre stopper op en ekstra gang og 

tjekker om de kabler, du normalt anvender også lever op 

til de krævende forhold.

KONSTRUERET TIL KRÆVENDE FORHOLD

Kabler, der bruges i solpaneler, adskiller sig fra kabler,  

der bruges i industrielle installationer, idet de skal være 

designet til at modstå de barske klimaforhold som:

• Regn

• UV-påvirkning

• Ekstreme temperatursvingninger

LET AT HÅNDTERE

Solcellekablerne fra Scankab udmærker sig ved sine 

yderst fleksible fortinnede kl. 5 kobber-ledere og den 

reducerede kabeldiameter, der gør kablet lettere at 

håndtere og montere. 

Scankab.dk
Byg dit katalog📎📎

50575

Find vores CPR-klassificerede kabler

scankab.dk

Frontløber på  
CPR-klassificerede kabler

Ny EU-lov har konsekvenser for dig, der skal 

vælge kabelleverandør 

Scankab er med helt fremme - både på viden og på 

lagerføring af CPR-godkendte kabler, der opfylder 

den nye produktstandard EN50575.  Scankab er 

leveringsdygtige i installationskabler med højeste 

brandklasse B2ca- og Cca-s1a, d1, a1.

”Vi hjælper dig som installatør med at rådgive og 

vejlede dine kunder, så de får en optimal brandsikring”

Søren Porse 

Group Operations Manager, Scankab

HALOGENFRIE KABLER 
MED ET EKSTRA HØJT 
SIKKERHEDSNIVEAU
Alle vores TOPSOLAR H1Z2Z2-K solcellekabler,  
der leveres direkte fra lager, produceres på egne  
fabrikker, i halogenfrit materiale og er godkendt i  
henhold den høje CPR-klasse Cca.

Så er du involveret i store som små projekter, hvortil 
der skal anvendes solcellekabler og forsyningskabler,  
så kontakt os på tlf. 7020 3455.

NÅR TOTAL COST OF OWNERSHIP  
BETYDER NOGET 

OPTIMÉR ANLÆGGETS LEVETID & PERFORMANCE

Der findes mange forskellige kvaliteter af solcellekabler 

på markedet. Optimer din performance og levetid og 

dermed anlæggets “Total cost of ownership” ved at 

vælge den bedste kvalitet. Det er vi hos Scankab garant 

for.

• Halogenfrit materiale

• Fortinnet og fleksible kl. 5 CU-ledere

• 30 års levetid ved en 90° C installation

• Godkendt til en mærkespænding på op til 120°C

• Reduceret kabeldiameter med metermærkning

• Produceret med TÜV certifikat

• Ekstra højt sikkerhedsniveau - Cca (EN50575)

• Tilgængelig i en armeret version

• Leveres på tromler eller ringe efter kundens behov

Topsolar 
H1Z2Z2-K / 
Armeret

›

C

ALUflex® 
AL-S

TOXFREE®  
N2XH-Flex

POWERFLEX® 
RV-K

PRODUKTFOKUS:

Kablerne i et solcelleanlæg udgør typisk kun  

omkring 4-5% af de samlede omkostninger,  

men de kan have betydelig indvirkning på  

slutresultatet.

Forsyningskabler: 

• ALUflex® AL-S

• POWERFLEX® RV-K

• TOXFREE® N2XH-Flex

 

Se hele sortimentet på www.scankab.dk.

› BLACK C8

BLACK 

C8 
IEC 61537

GITTERBAKKER TIL SOLCELLEANLÆG

Husk, at vi også lagerfører et komplet sortiment af det 
unikke BLACK C8-gitterbakkesystem, som er optimalt 
til solcelleanlæg.  
 
BLACK C8 har en højere korrosionsmodstand end  
traditionelle vamgalvaniserede produkter på markedet.  
 
Æstetisk giver den sorte overflade en mere integreret 
løsning - med sorte kabler, sorte tage og sorte sol- 
cellepaneler.



+45 7020 3455
Vi tror på direkte dialog

Scankab A/S  ·  Malervænget 3  ·  DK-5560 Aarup  ·  +45 7020 3455  ·  scankab@scankab.dk  ·  scankab.dk

Helt fra starten var Scankab en oprører i kabelbranchen. Fra et 

lille lager i garagen solgte virksomheden kabler og udfordrede 

markedet for kabler. I dag er det stadig en del af Scankabs 

DNA at sætte nye standarder for branchen. Scankab udvikler, 

producerer og leverer kvalitetskabler samt føringsveje til 

solcelleanlæg.

SCANKAB STARTEDE  
SOM KABELINDUSTRIENS 
SVAR PÅ ”GARAGEROCK” 


