
BRANDSIKRE KABLER   

  



Brandsikre kabler 

 
Ved brand kan normale kabler kun opretholde deres elektriske funktioner i kort tid inden de kortslutter. 

Under brand skal visse kabler, som forsyner vigtige elektriske systemer og telekommunikationer med 

spænding og information, fungere, selvom kablet kommer i direkte kontakt med ild. Disse kabler kaldes 

brandsikre eller funktionssikre kabler. Eksempler på applikationer, som normalt kræver brandsikre kabler, 

er røgventilatorer, brandalarmer, elevatorer og flugtvejssystemer. 

 

Brandsikre kabler har også en række andre egenskaber, som er vigtige ved brand. De er flamme-

hæmmende, hvilket indebærer, at de er svære at antænde og er selvslukkende, hvilket begrænser 

spredningen af en eventuel brand. Brandsikre kabler afgiver heller ikke halogener og kun små mængder 

røg ved en eventuel brand, hvilket giver forøget personsikkerhed. Derudover afgives ingen korrosive 

gasser, som ville medføre dyre saneringsomkostninger til produktionsudstyr – tavler og elektronik. 

 

Der findes flere forskellige standardiserede tests for at kontrollere brandsikkerheden. Her beskrives nogle 

af de oftest forekommende  

IEC 60 331 

En meter lang kabel placeres i testriggen. Kablet sættes under spænding med nominel 

spænding. Derefter antændes en brander med retning skråt mod kablet. Flammen fra 

branderen har en temperatur på 750 °C og holdes tændt i 90 min. Kablet må ikke 

kortslutte under denne test. 

EN 50 200 

Denne test er specielt udviklet til kabler med et ledertværsnit op til 2,5 mm² og en 

diamater på under 20 mm.  Et defineret stykke kabel fastgøres med jordede metalclip i 

en U-form på et vægfikstur.  Derefter rettes en flamme med specificeret brændsel- og 

ilttilførsel skråt nede fra mod kablet. Hver 5. minut slås et metalstang mod vægfiksturet 

for at simulere rystelser. Brænderen er tændt i 90 minutter. Kablet må ikke kortsluttes 

under denne test og der må heller ikke opstå brud på lederne 

De Svenske ”Boverkets byggregler”, som sikker svarer meget til det danske 

Boligministeriums, BBR EI30, EI60 og EI90  

Brandtesten simulerer en brand på en kabelstige hvor temperaturen øges med 

tiden efter en standardiseret brandkurve(EN 1363-1). Kablerne oplægges lige på en 

kabelstige som ligger horisontalt over en flamme og sættes under spænding med 

nominel spænding inden flammen antændes. EI30, EI60 og EI90 er tre forskellige 

tests på 30, 60 og 90 minutter. Temperaturen er ca. 840 °C efter 30 minutter og 940 

°C efter 60 minutter og 1010 °C efter 90 minutter. I henhold til denne standard skal 

den elektriske kreds opretholdes selv under vældigt kraftige brande.   

DIN 4102-12 

Den største forskel mellem ”BBR” og DIN 4102-12 (Tysk Standard) er at kablerne 

ligger bøjede på kabelstigen når de testes efter DIN 4102-12. Øvrige prøvemetoder 

i DIN 4102-12 og BBR er næsten ens 



Oversigt ”brandsikre” kabler  

FE180/E30 =  

Isolation 180 min. 

Funktionssikker 30 min. 



Brandsikre kabler 

Se datablad på følgende sider 

Lager Nyköping : 1-2 dages levering 

Øvrige : På forespørgsel 

 



Brandresistente kabler 



Brandresistente kabler 



Brandsikre styre- og forsyningskabler, som skaffevarer. 

Leveringstid ca. 7-10 dage. 

Brandresistente kabler 



  

  
Brandresistente kabler 

Brandsikre styre- og forsyningskabler, som skaffevarer. 

Leveringstid ca. 7-10 dage. 



Lagerførte artikler i Nyköping: 

83113262: 1 x 2 x 0.8 mm rød 

83113257 : 4 x 2 x 0.8 mm rød 

83113269 : 4 x 2 x 0.8 mm orange 

 

Resterende: 10-14 dages levering 

Brandresistente kabler 



Uskærmet brandalarmskabel med lille 

diameter 

1x2x1.0 mm rød 

 

E 4848040 ,  Lapp varenr.: 83113280 

 

Levering 1-2 dage 



Brandsikre kabler 

Lagerføres i Tyskland 

4-5 hverdages levering 



  

Kablar med E-nummer 

Brandsikre fiberkabler type multimode 

(OM 1-3) og singlemode (OS2) 

 

Lagerføres i Tyskland 

4-5 hverdages levering 

 

Brandresistente kabler 



ELEKTRONIK-, INSTRUMENTKABEL 

  



ELEKTRONIK-, INSTRUMENTKABLER 

 
 

Halogenfrit og flammehæmmende kabel til overførsel af analoge og digitale signaler i tørre/fugtige rum i 

f.eks. procesindustrien. Ved en eventuel brand er der lav røgudvikling, hvilket gør evakuering lettere og 

minimerer risikoen for sekundærskader  i f.eks. elektronisk udstyr. 

 

Må ikke nedraves. Undgå oplægning i nærhed af lav impedanskilder, f.eks. forsynings- og installations-

kabler.  

 

UV-beskyttet for udendørs installation i Norden. Blå kappe til egen sikre kredse.   



  

 

 

Elektronik-Instrumentkabel 

FQAR-PG, FQAR-G 

Lager Nyköping : 1-2 dages levering 

Øvrige kabler på forespørgsel 

 



 

 

 



KABEL TIL FREKVENSDRIFT 

  



Kabel til frekvensdrift 

 
 

Dette er et kabel, som installeres mellem frekvensomformere og motor. Normalt er det et skærmet kabel 

på grund af de støjgener, som fremkommer på grund af urene sinus kurver / spændingsspidser. 

 

I manualen til frekvensomformeren står altid hvilken kabeltype, som producenten anbefaler. 

 

Vi kan anbefale et kabel med symmetrisk forsyningsledere og jord og med god EMC-skærm. 

En symmetrisk jordleder er splittet i tre ledere og med disse symmetriske oplagte ledere forlænges 

kuglelejernes levetid betragteligt 

 

Lederisoleringen er PE, da det minimerer tabet i kablet. PE isolering er tyndere end PVC og dermed 

kommer kobberlederne tættere på hinanden, hvorved kondensatorvirkningen i kablet minimeres. 

Kondensator x vekselspænding = modstand = tab = opvarmning af kablet. 

 

  



 

  

Kabel for frekvensstyrede motorer i PVC-materiale 

Findes også i version med UL/CSA 

godkendelse til installationer i Nordamerika. 

Kontakt os for mere info! 

 

Lagervarer Sverige/Tyskland = 2-5 dage 



 

  

Klarer ledertemperatur +90°C 

Kabel for frekvensstyrede motorer i halogenfrit materiale  

Lager Nyköping : 1-2 dage 

Øvrige : 14 dage 

 



H05Z-K / H07Z-K (RQ +90°C) 

  



 

 

 

H05Z-K / H07Z-K (RQ +90°C)  

 
 

• Halogenfrit 

 

• HAR-godkendt 

 

• Reduceret røgudvikling i h.t. IEC 61034 

 

• Flammehæmmende i h.t. IEC 60332-1-2 (F2) 

 

• 12 farver på lager i Nyköping på de normale dimensioner  

 

• 0,5 mm2 – 95 mm2 

 

• Leveres normalt på 100 m ringe men findes også i storpak 

 

• Klipbart fra 16 mm2 

 

• Klarer en ledertemperatur på +90°C 

    Kan dermed belastes hårdere end en +70°C enkeltleder 

 

Halogenfrie enkeltledere 



MELLEMSPÆNDINGSKABEL 

  



Mellemspændingskabel 

 
 

Kabel til forsyning med størrelse 50-630 mm². Kan fås både som enkeltleder og flere ledere. 

Til fast installation indendørs og udendørs, i luft, direkte i jord og vand. Varianter fra 6 kV- 30 kV. 

Massive eller få-trådede ledere af aluminium eller få-trådede ledere af kobber.  

Normalt med isolation af PEX og med kappe i PVC, PE eller halogenfrit flammehæmmende materiale. 

 



 

 

 

Mellemspænding – vi har flere fabrikker, som har lager 

eller kan producere efter dit ønske. 

 

Send os en forespørgsel ! 


