
Pikkalan WISKI® on jo kolmekymppinen  
– ja virtaa riittää.

vuotta

WISKIÄ PIKKALASTA



Ylivoimaiset tekniset ominaisuudet

Wiski®-keskijännitekaapeli on pituus- ja poikittaissuuntaan vesitiivis. Se on erittäin kestävä 
ja omaa hyvän kuormitettavuuden. Kaapelin terminen oikosulkukestoisuus on erinomainen 
kuparisen  keskusköyden ansiosta.

Suunnittelimme alun perinkin WISKI®n kestämään vuosikymmeniä. Yli kaksikymmentä 
vuotta jatkuneet pitkäaikaiskokeet ovat vahvistaneet kaapelin eliniäksi yli 50 vuotta. Mate-
riaalien ja valmistustekniikan kehittyessä kaapelin elinikä on entisestään pidentynyt  
– tulevaisuudessa jopa lähemmäs sata vuotta! 

WISKI®-keskijännitekaapeli  
pitää edelleen pintansa.

Prysmian Groupin 
Wiski®-tuoteperhe

Perinteinen maakaapeli AHXAMK-W WISKI®

• maahan, veteen ja pylväsasennuksiin.  
 Sopii aurattavaksi.

•  kuparinen keskusköysi 35 tai 70 mm2

•  käyttökohteina esim. kaupunkialueet,   
 laajat sähköverkot (suuret maasulku- ja  
 oikosulkuvirrat)

Halogeeniton maakaapeli AHXAMK-WHF WISKI® 

• maa-asennukset, kiinteät hylly- ja kanava- 
 asennukset sisällä ja ulkona.

•  rakenne: AHXAMK-W, jossa vaihevaippana   
 halogeeniton palosuojattu PE-muovi

•  käyttökohteina esim. sairaalat, teollisuus- 
 kohteet ja tunnelit 

Monikäyttökaapeli AHXAMK-WM  
MULTI-WISKI™  

• maahan, veteen ja pylväsasennuksiin.  
 Sopii aurattavaksi.

•  rakenne: AHXAMK-W varustettuna 
 62 mm2:n vesitiiviillä, päällystetyllä  
 teräskannattimella

•  käyttökohteina esim. taajamat ja  
 haja-asutusalueet

Kevyt ja edullinen AHXAMK-WP WISKI PLAIN™

• maahan ja veteen. Sopii aurattavaksi

•  rakenne: AHXAMK-W ilman keskusköyttä

•  kevyt ja pienen ulkohalkaisijan ansiosta  
 pitkät toimituspituudet mahdollisia

•  käyttökohteina esim. taajamat ja  
 haja-asutusalueet

Miten nimeksi tuli WISKI?

Tyyppimerkki W kuvaa 
vesitiiviyttä (watertight) 
ja w ilmaistaan radio-
aakkosissa wiski-sanalla, 
Näistä elementeistä syntyi 
tunnistettava ja helposti 
muistettava tuotenimi 
WISKI. 

1980-luvulla yhdessä sähkölaitosten kanssa 
kehitetty WISKI®-keskijännitekaapeli on 
edelleen ominaisuuksiensa, kestävyytensä 
ja asennettavuutensa ansiosta 
maakaapeloinnin ykkönen. 

AITOA WISKIÄ
®  SAA  

VAIN PIKKALASTA

Helppo asennettavuus ja aurattavuus

WISKI®-kaapelit voidaan asentaa maahan, veteen ja ilmaan.  
Ne kaikki sopivat myös aurattavaksi. 

Energiaverkon rakennus WISKI®-keskijännitekaapeleilla 
on säävarmaa ja turvallista. Sähkönjakelun toimitusvar-
muudelle asetetut vaatimukset ja sähkömarkkinalain 
edellyttämät korvaukset sähkökatkosten ajalta puoltavat 
säävarman energiaverkon rakentamista maakaapeloinnilla. 
Suomalaisiin olosuhteisiin kehitetty, kestävä maakaapeli on 
huoltovapaa ja näin pitkällä aikavälillä kokonaiskustannuk-
siltaan järkevä vaihtoehto. 
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Prysmian Finland Oy 

Pääkonttori ja 
Pikkalan tehtaat 
Kaapelitie 68 
02490 Pikkala

PL 13 
02401 Kirkkonummi

Oulun tehtaat 
Johdintie 5 
90620 Oulu

PL 269 
90651 Oulu

Puhelin 010 5661 
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@prysmiangroup.com

Energiaverkon rakennus WISKI®-keskijännite-
kaapeleilla on säävarmaa ja turvallista. 

Myynti ja asiakaspalvelu: 

fi-sales@prysmiangroup.com

vuotta

WISKIÄ PIKKALASTA


