
PFXP 500 V PFXP 1 kV

Bruksområde
Dobbeltisolert kabel for fast forlegning, i rør, kanal,  
i eller under murpuss, kabelstige eller opphengt i wire. 
Kan benyttes innendørs og utendørs, dog ikke forlagt  
i bakken eller i vann. UV-beskyttet for utendørs bruk. 
Lederisolasjonen skal beskyttes mot direkte UV-lys 
som kan fremkomme ved for eksempel tilkobling i 
belysningsarmaturer eller lys-skilt.

Bruksområde
Dobbeltisolert kabel for faste installasjoner i åpne 
anlegg, røranlegg og kanaler. Tillatt innendørs,  
utendørs og i jord hvis den gis ekstra beskyttelse.

PRISKAMPANJE PFXP HOS OTRA! 
Dobbeltisolerte kabler med stort bruksområde.  
For inntrekking i rør og kanaler og til forlegning på broer.
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EGENSKAPER FORDELER KONSEKVENSER

Selvslukkende (IEC60332-1) Hindrer spredning av brann Kan brukes inne/utendørs

UV-bestandig Tåler sol over tid/flerbrukskabel Bredere bruksområde

Flertrådet (klasse 2) Fleksibel Enkel å forlegge, bøye og tilpasse

Lett å avmantle Rask og effektiv installasjon Tid er penger

Innendørs og utendørs forlegning Bredt bruksområde Mindre lagerhold

PFXP 500 V

Tverrsnitt  
mm²

Leder  
type

Leverings- 
lengde  

m
El nr.

3G2,5 ER 200 1018561

3G2,5 FR 200 1003901

4G6 FR 500 1003913

4G6 FR 150 1018583

5G2,5 ER 150 1018567

5G4 FR 500 1003915

5G6 FR 500 1003916

G = En av lederne er Gul/Grønn jordleder
ER/FR = Entrådet/Flertrådet rund

PFXP 1 kV

Tverrsnitt  
mm²

Leder  
type

Leverings- 
lengde  

m
El nr.

4G10 FR 500 1018750

4G16 FR 500 1003930

5G10 FR 500 1018760

G = En av lederne er Gul/Grønn jordleder
ER/FR = Entrådet/Flertrådet rund

Vi reserverer oss mot forandringer som følge av løpende produktutvikling og/eller eventuelle normendringer. Vi tar forbehold om trykkfeil, evnt. forsinkede 
vareleveranser og at varene kan bli utsolgt. *Kampanjeprisene er nettopriser, gir normalt ikke bonus, men bonus og pris kan avvike i av taler med 
bonuselementer. Tilbudene gjelder f.o.m. 01.02. t.o.m. 31.03.2021, eller så langt lageret rekker. Prisene er ekskl. mva og fraktsonetillegg, inkl. miljøgebyr.


