
VI SER EN DIGITAL 
OMVANDLING I 
RASANDE TAKT

VISSA SER BARA EN KABEL

Varför välja Scankab?

•  Totalleverantör av kablar och kabelförläggningssystem till datacenter

• Levererar installationskablar med högsta brandklass (CPR)

•  Levererar trådstegar i Black C8

•  Kabel och stegar produceras och testas enligt internationella standarder

• Hög leveranssäkerhet



I en digitaliserad värld finns det ingen tid till strömavbrott 
Med Scankab som producent och leverantör av kablar och 
kabelförläggningssystem till ett kommande datacenter, 
garanteras energieffektiva lösningar och stabil drifttid. 
Vi har 25 års erfarenhet av kabelmarknaden och är kända 
för vår professionella rådgivning och våra genomtänkta 
totallösningar.

TOTALLEVERANTÖR  
AV DRIFTSÄKERHET

Ett datacenter som lagrar känslig information och ställer höga krav på 
driftsäkerhet, förbrukar enorma mängder el. till sådana anläggningar 
krävs rätt kablar som säkerställer en korrekt strömförsörjning och som 
presterar maximalt under krävande förhållanden.

”Den infrastruktur som kommer att 
krävas av framtidens företag, erfordrar 
verkligen inte färre kablar. Det finns 
företag som kommer att förbruka 
enorma mängder el. och den elen vill 
Scankab säkra försörjningen av.” 

Morten Rasmussen,  
CEO, Scankab

Mer än 25 års erfarenhet, centralt 
belägna lager i flera skandinaviska 
städer och europeisk produktion 
gör Scankab till den optimala 
leverantören för datacenter.



EN 50575

Se våra CPR-klassificerade kablar

Varför bör du välja kablar med de 
högsta brandklasserna? 

Med B2ca- och Cca-installationskablar minimeras 
antalet skador, krascher och olägenheter som uppstår 
vid en eventuell brand. Dessa kablar hjälper till att 
minimera röksyror, brandspridning, rökutveckling och 
droppbildning. 

Produktfokus: 
• TOXFREE® RZ1-K
• SCANLET PLUS® Premium (EXQ)

• SCANLET PLUS® EQLQ

Välj trådstegar från Scankab med en 
yta som är speciellt framtagen för att 
förebygga fenomenet ”zink whiskers”. 
 
Med trådstegar i Black C8, IEC 61537 kan 
du förebygga risken för kortslutning och 
den krasch som det resulterar i. 
 

Se sortimentet på scankabsystems.se

Scankab.se
Skapa en katalog📎📎

Minska risken för krasch med 
ordentliga trådstegar

SCANLET PLUS® 
Premium

TOXFREE®

RZ1-K

scankab.se

Minimera risken  
för ”zink whiskers”BLACK C8

En ledare inom  
CPR-klassificerade kablar

En ny EU-lag innebär konsekvenser för dig som 
ska välja en kabelleverantör 
Scankab ligger i framkant – beträffande både 
kunskap och lagerförande av CPR-godkända 
kablar, som uppfyller den nya produktstandarden 
EN50575. Scankab levererar installationskablar 
med högsta brandklass B2ca- och Cca-s1a, d1, a1.

”Vi hjälper dig som installatör med att ge råd och väg- 
ledning till dina kunder, så att de får ett optimalt 
brandskydd.” 

Søren Porse 
Technical Manager, Scankab

SCANLET PLUS® 
EQLQ



+46 0730-344 606
Vi tror på direkt dialog
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I startskedet var Scankab en rebell i kabelbranschen. 

Företaget utmanade marknaden och sålde kablar från 

ett litet lager i ett garage. Att sätta nya standarder för 

branschen är än idag en del av Scankabs DNA. Scankab 

utvecklar, producerar och levererar kvalitetskablar och 

kabelförläggningssystem på den europeiska marknaden.

SCANKAB STARTADE  
SOM KABELINDUSTRINS 
SVAR PÅ ”GARAGEROCK” 


