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Oikeat kaapelit helposti 
parilla klikkauksella



Tuotehaku nopeasti ja helposti 
Prysmian Groupin sähköinen tuotehake-
misto WebCatalogue auttaa löytämään 
hankkeisiin parhaiten soveltuvat kaapelit 
helposti ja kertoo luotettavat, ajantasaiset 
tuotetiedot suomen ja englannin kielellä.

Voit etsiä tuotteita useiden käyttö- 
kohteiden sekä lukuisien teknisten ominai-
suuksien perusteella. Hakukriteereitä ovat 
esimerkiksi kaapelin rakenteen perus- 
ominaisuudet, sähköiset ominaisuudet, 
johtimen lämmönkesto, kaapelin palo- 
ominaisuudet, vesitiiveys sekä erilaiset  
suojaukset. Löydät käden käänteessä 
tarpeisiisi sopivimmat tuotteet täydellisine 
tuote- ja toimitustietoineen.

Verkosta löydät myös Suomen laajimman 
Cca-paloluokan kaapeleiden valikoiman

Prysmian Groupin Afumex C-PRo -tuote- 
perhe tarjoaa Suomen laajimman valikoi-
man Cca-c1,d1,a1-paloluokan kaapeleita. 
Valikoima laajenee jatkuvasti ja kattaa jo 
31 tuoteryhmää ja liki 300 Cca-paloluokan 
tuotetta. Kun kaapelin nimessä on C-PRo, 
se täyttää Cca-s1,d1,a1-paloluokan vaati-
mukset ja on turvallinen valinta kaikkiin 
kohteisiin.

Prysmian Group Finlandin verkkosivuilta 
löytyvät lisäksi useiden tuoteryhmien ja 
järjestelmien omat esitteet. WebCatalogue- 
tuotehakemistoon pääset sekä yhtiön  
etusivulta että suoraan osoitteella  

fi-catalogue.prysmiangroup.com 

Kattava  
tuotehakemisto 
aina mukana.



Säästä energiaa ja ympäristöä  
kaapelivalinnalla
Kaapelin poikkipinta vaikuttaa sähkö- 
järjestelmien jännitehäviöön. Kaapelin 
poikkipintaa optimoimalla voi pienentää 
hiilijalanjälkeä ja säästää sähkölaskussa. 
CableApp auttaa löytämään tarpeeseesi 
sopivan halogeenittoman kaapelin ja  
määrittämään sille minimipoikkipinnan 
sekä ympäristöystävällisemmän vaihto- 
ehdon.

Sovellus ehdottaa ensin valitsemaasi 
asennustapaan sopivimman halogeenitto-
man kaapelin sekä vaihtoehtoisia tuotteita. 
Tämän jälkeen se laskee valitsemallesi 
kaapelille johtimen pienimmän poikki- 
pinnan ja myös kertoo, kuinka paljon isom-
man poikkipinnan valinnalla voit pienentää 
hiilijalanjälkeä ja säästää sähkökustannuk-
sissa antamassasi käyttötapauksessa.

Helppokäyttöinen CableApp opastaa lasken-
nan kaikissa vaiheissa. CableApp on täysin 
yhteensopiva uusimpien johdotusmääräys-
ten kanssa. CableApp:n laskenta perustuu 
SFS 6000 standardin kuormitustaulukoihin 
(osa 5-52).

Maailmalla suosiota kerännyt CableApp 
toimii selaimella, tabletilla ja matka- 
puhelimella. Maksuton mobiilisovellus on 
ladattavissa Googlen ja Applen sovellus- 
kaupoista.

www.cableapp.com
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Ammattilaisen sähköinen työkalupakki
Prysmian Groupilta löydät kaikki kaapelituotteet jokaiseen asennuskohteeseen. 

WebCatalogue-tuotehakemistomme ja CableApp -sovelluksemme auttavat sinua 
löytämään käden käänteessä markkinoiden parhaat ja energiatehokkaimmat 
tuotteet Suomen laajimmasta valikoimasta.

Suomen laajin 
kaapelivalikoima 

verkossa


