
www.nexans.se
@nexanssweden

SMARTA KABLAR FÖR 
ELBILSLADDNING

Smarta kablar för elbilsladdning, från små till stora installationer.
Dagtid är det oftast stor efterfrågan på el. Under natten sjunker 
efterfrågan betydligt. Det har vi tagit fasta på och utvecklat kablar med 
effektstyrning. Kablar som gör installationen snabbare och effektstyrningen 
smidigare att reglera. Med tre kabelfamiljer får vi nu ett unikt och 
heltäckande sortiment för elbilsladdning som täcker alla behov. Från den 
lilla villan till den stora bostadsrättsföreningen. För en enklare vardag!

FQLQ Easy™ Styr
Kabeln är försedd med ett integrerat skärmat busstyrpar och med 
detta bussystem regleras effekten som leds till ladduttaget. Det 
innebär att man laddar sitt elfordon under natten med högre effekt 
och jämnare fördelning än under dagen. Behöver man ladda 
fordonen under dagen är det förstås fullt möjligt och då styrs 
effekten till en lämplig nivå i balans med fastighetsabonnemangets 
effekt. Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus.

EQLQ Easy® Styr
Kabel för både kraft och styr samt lämplig för dali-styrning.
Detta är en kombikabel med både kraft- och styrfunktion för 
smarta installationer både inomhus och utomhus. Kabeln har extra 
skärmat ledarpar för kraftmatning och två ledare (bus) för styrning 
av exempelvis belysning i ett DALI-system. Kabeln kan användas i 
många olika applikationer där man vill ha en styrning eller signal i 
kombination med kraftmatning. 

MXQ Easy™ Styr
Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus samt 
även i mark och vatten. MXQ Easy™ Styr är lämplig vid installation 
där både kraft och styrning behövs, exempelvis till laddning av 
fordon där laststyrning krävs.



ARTIKELDATA

E-nummer Benämning Ytterdiameter
mm

Vikt
kg/km

Förpackning och 
längd

04 684 05 FQLQ Easy™ Styr 5G6 + 2x0,75 17,6 510 Trumma 500 m

E-nummer Benämning Ytterdiameter
mm

Vikt
kg/km

Förpackning och 
längd

00 066 05 MXQ Easy™ Styr 5G6 + 4x0,75 18,4 530 Trumma 500 m

00 065 85 MXQ Easy™ Styr 5G10 + 4x0,75 19,3 730 Trumma 500 m

00 065 95 MXQ Easy™ Styr 5G16 + 4x0,75 22,5 1020 Trumma 500 m

Sä
ljb

la
d 

La
dd

ka
bl

ar
 •

 D
ec

em
be

r 2
02

1•
 N

ex
an

s S
w

ed
en

  A
B

www.nexans.se
@nexanssweden

E-nummer Benämning
Ytterdiameter
mm

Vikt
kg/km

Förpackning och 
längd

04 614 64 EQLQ Easy® Styr 3G2,5 + 2x0,75 12,9 215 PW6* 250 m

04 614 65 EQLQ Easy® Styr 3G2,5 + 2x0,75 12,9 215 Trumma 500 m

04 614 97 EQLQ Easy® Styr 5G2,5 + 2x0,75 15,6 320 PW6* 200 m

04 614 95 EQLQ Easy® Styr 5G2,5 + 2x0,75 15,6 320 Trumma 500 m

*engångstrumma som passar Cable Walker.


