
IKKD 300/500 V  
Let installationskabel - så hvidt som sne.
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LET INSTALLATION  

IKKD 300/500 V
Anvendelse
Halogenfri og brandhæmmende let installa-
tionskabel med lille røgudvikling i tilfælde af 
brand. Velegnet til fast installation indendørs i 
rør, vægge og kanaler eller udendørs direkte i 
jorden. Kablet er UV-bestandig.

  Tekniske data
>   Driftsspænding: 300/500 V 
>   Testspænding: 2000 V  
>   Bøjeradius: 4 x D 
 

Standard & Direktiv & Godkendelse 
   >   Standard: EN 50363 

   >   Direktiv: Opfylder LVD, RoHS & REACH 

   >   CPR: Klasse Dca (D,s2, a2, d2) 

   >   DoP nr: 1009031 

   >   dk.prysmiangroup.com/dop-dokumenter

Temperaturområde

>   Maks. ledertemperatur: +90°C 
>   Kortslutningstemperatur: +250°C 
>   Ved oplægning: fra -15°C til +50°C 
>   Min. driftstemperatur: -40°C

Konstruktion
Leder: 

>   Massiv, udglødet kobber  
    iht. EN 60228 klasse 1. 

Isolering: 

>   PEX

Lederfarve:  
>   3-leder: gul/grøn, blå, brun 
>   5-leder: gul/grøn, blå, brun, sort, grå

Fyldkappe: 
>   Halogenfri kompound

Yderkappe: 

>   Halogenfri kompound  
>   UV-bestandig 
>   Ekstra hvidt 

 
Materialekrav & Egenskaber

>   Brandhæmmende: IEC 60332-1-2  
>   Halogenfri: IEC 60754-1   
>   Røgtæthed: IEC 61034-1-2 
>   Korrosivitet: IEC 60754-2  
>   Strømbelastning: HD 64364-5-52: 2011 
    tabel B.52.12 kabler i fri luft

Den er hvid som sne.
Den er godt isoleret og helt hvid som sne, hvilket er en fordel når den skal  

falde i et med sine naturlige omgivelser. Pelsen består af en kraftig isolerende 

underuld, der beskyttes af dækhår. Bortset fra pelsen, har en arktisk ræv en  

kortere snude og mindre ører end andre ræve. Kort sagt, det rigtige  

valg til et hvidt miljø. 



Med forbehold for ændringer til den løbende  
produktudvikling og eller eventuelle ændringer til standarder.

Leder
tværsnit
mm2 

Udvendig
diameter
mm

Vægt
ca.
Kg/km

Standard 
længde
m

Prysmian 
EAN 
nr.

3G1,5 8 96 R 50 6430065753094

3G2,5 9 130 R 50 6430065753100

5G1,5 9,5 139 R 50 6430065753117

5G2,5 10,5 192 R 50 6430065753124

IKKD 300/500 V  
forhandles via din  
lokale el-grossist.
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Linking the future

Prysmian Group Denmark
Roskildevej 22
DK-2620 Albertslund 
Danmark
www.prysmian.dk

Vi er her for dig
Du er altid velkommen til at kontakte os   
vedrørende spørgsmål og forespørgsler.

Salg 
Telefon: +45 60 39 26 29 

Kundesupport 
Telefon: +45 60 39 27 16 
 
E-mail 
dk-ti-sales@prysmiangroup.com 

Følg os på de sociale medier eller vores hjemme-
side 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 


