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Havbrug
Specialkabler til fiskeopdræt baseret på norske forhold.
Vi tilbyder et sortiment af højkvalitets specialkabler egnede til akvakulturanlæg. De kan
tåle permanent installation i farvande med hårdt vejr og slidtage fra bølger og strøm.
Vores portefølje er designet til norske forhold, og er fremstillet til at være pålidelige i drift.
Vi skræddersyr også kabelløsninger efter dine behov, fra transformeren til foderstationen,
med eller uden optiske fibre.

I dag kommer 10% af de danske konsumfisk fra fiskeopdræt. På blot 12 år er antallet af akvakulturanlæg i
Danmark gået fra 347 til 203 anlæg, men på trods af
dette er produktionen steget med 30%.
Der er 19 havbrug i Danmark i områder med lavt
saltindhold, som primpært anvendes til opdræt af regnbueørred i store cirkulære net. Fiskene udsættes i
nettene om foråret og tages op om efteråret. Om
vinteren lægges nettene normalt på land, for at
forhindre skader på anlæggene.
Prysmian tilbyder en komplet portefølje, som er
specielt udviklet til fiskeopdræt på havet. Sortimentet
spænder fra 1 kV gummikabler og søkabler til
undersøiske elforsynings- og fiberoptiske kabler.
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H07BQ-F BLUE LABEL 1 kV
Applikation
Fleksibelt og vandtæt gummikabel egnet til hygiejne
applikation i fødevaresektoren og ATEX zoner til installation af maskiner og værktøj. Den blå yderkappe er lavet af
glat polyuretan (PUR), som er nemt at rengøre samt
modstandsdygtigt overfor kemiske rengøringsmidler,
olier og fedt.

OZOFLEX PLUS 1 kV
Applikation
Fleksibelt og vandtæt gummikabel til permanent applikation i saltvand ned til 2000 meter. Desuden brandhæmmende og egnet til installation i eksplosive og brandfarlige områder.

TERE 1 kV
Applikation
Armeret 3-leder søkabel egnet til direkte installation i
havvand samt tilladt som jordleder uden ekstra beskyttelse. Specielt designet til brug som landstrømskabel i
akvakulturindustrien, baseret på barske og varierende
vejrforhold i Norge.

TXRE 1 kV
Applikation
Armeret 3-leder søkabel egnet til direkte applikation i
havvand. Tilladt som jordleder uden ekstra beskyttelse.
Den forstærkede isolering tåler 3kV spænding.

TSRE-IS 24 kV
Applikation
3-leder forsyningskabel egnet til installation på havet,
i søer eller åer. Tilladt som jordleder uden ekstra beskyttelse. Trækstyrke i henhold til NEN 62.75 og maksimal
impulsspænding på 125 kV. Standard levering mellem 1-5
kilometer ved installation på maks. 300 m vanddybde.

MINISUB
Applikation
Robust og let fiberoptisk søkabel med unikke egenskaber. Designet med et centralt kobberrør, som sikre
pålidelig beskyttelse af fibrene. Fyldkappe af polyethylen (HDPE) samt fuld dækkende armering sikrer
beskyttelse og længere levetid.
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Linking the future

Prysmian Group Denmark A/S

Kontakt
Du er altid velkommen til at kontakte os
vedrørende forespørgsler og spørgsmål.

Salg
Kim Laursen
Mobiltelefon: +45 60 39 27 39
kim.laursen@prysmiangroup.com

Roskildevej 22
DK-2620 Albertslund
Danmark
Følg os på de sociale medier eller vores hjemmeside
og læs om vores firmanyheder, nye
produkter og aktiviteter eller se vores videos.
www.youtube.com/user/ThePrysmianGroup
www.facebook.com/PrysmianGroupDanmark
www.linkedin.com/company/prysmian

