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I FULD GALOP

NOGLE SER BARE ET KABEL

Hvorfor vælge Scankab?

•  Totalleverandør af kabler og føringsveje til datacentre

• Leveringsdygtige i installationskabler med højeste brandklasse (CPR)

•  Leveringsdygtige i føringsveje i Black C8

•  Føringsveje testet efter internationale standarder

• Høj leveringssikkerhed



I en digitaliseret verden er der ikke tid til strømsvigt
Med Scankab som producent og leverandør af kabler 
og føringsveje er et kommende datacenter sikret stabil 
oppetid og energieffektive løsninger. Vi har 25 års erfaring 
på kabelmarkedet og er kendt for vores faglige rådgivning 
og gennemtænkte totalløsninger. 

TOTALLEVERANDØR  
I DRIFTSIKKERHED

Et datacenter der opbevarer følsomme oplysninger og stiller 
ekstreme krav til driftssikkerhed, bruger enorme mængder af 
strøm. Bygninger i den liga kræver de helt rigtige kabler, som sikrer 
forsyningen samt maksimal ydelse under krævende forhold.

”Den infrastruktur, som fremtidens 
virksomheder kommer til at kræve, 
betyder bestemt ikke færre kabler. 
Det er virksomheder, som kommer til 
at bruge enorme mængder strøm. Den 
strøm vil Scankab sikre forsyningen af”.

Morten Rasmussen,  
adm. direktør, Scankab

Med mere end 25 års erfaring, 
europæisk produktion kombineret 
med lagre centralt placeret flere 
steder i Skandinavien, er Scankab den 
optimale leverandør til datacentre.



EN 50575

Find vores CPR-klassificerede kabler

Hvorfor bør du vælge kabler fra de 
højeste brandklasser?

Med B2ca og Cca installationskabler minimeres antallet 
af skader, nedbrud og gener i tilfælde af brand.  
Disse kabler er med til at forebygge røgudvikling, 
partikeldråber og røgsyrer. 

Produktfokus: 

• TOXFREE® RZ1-K

• SCANLET PLUS® Premium

• ALUflex® AL-R

Vælg føringsveje fra Scankab med en 
overflade, der specielt er udviklet til at 
forebygge fænomenet ’zink whiskers’.  
 
Med Black C8, IEC 61537 gitterbakken kan 
du forebygge risici for kortslutning og heraf 
følgende nedbrud. 

Se sortiment på scankab.dk

Scankab.dk
Byg dit katalog📎📎

Reducer risiko for nedbrud 
med de rigtige føringsveje

SCANLET PLUS® 
Premium

TOXFREE®

RZ1-K

scankab.dk

Minimér risikoen 
for ”zink whiskers”BLACK C8

ALUflex®  
AL-S/M/R

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
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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 

opgaver inden for el-installation.

SCANKAB STARTEDE  
SOM KABELINDUSTRIENS 
SVAR PÅ ”GARAGEROCK” 


