
Top Cable, een Europese 
fabrikant van industriële 
voedingskabels

Top Cable is een erkende fabrikant van elektrische kabels, die altijd 
voldoet aan de hoogste verwachtingen die aannemers, ontwikke-
laars, netbeheerders, paneelfabrikanten en de OEM stellen bij het 
ontwerpen van een solarinstallaties. Het bedrijf heeft wereldwijd
kabels geleverd aan solarinstallaties, van particuliere installaties tot 
grootschalige daken, drijvende solarinstallaties of
 solarparken.

Alle fabrieken van Top Cable zijn gevestigd rond 
Barcelona in Spanje. De onderneming is een mid-
delgroot familiebedrijf dat elektrische kabels pro-
duceert op internationale schaal, met kantoren 
en magazijnen over de g e hele wereld. Daarom 
garanderen wij klantgerichtheid op mondiaal ni-
veau.

Klanten over de hele wereld waarderen Top Ca-
ble als een technisch toonaangevende fabrikant 
van solarkabels van uitstekende kwaliteit. Klan-
ten ontvangen hun orders voor kabels volgens 
afspraak vanuit het 24-uurs geautomatiseerde 
magazijn in Barcelona. Solarkabels zijn daar uit 
voorraad leverbaar om zorg te dragen voor korte 
levertijden.

Top Cable beheert ook verschillende voorraden 
van solarkabels in hun wereldwijde kantoren en 
magazijnen om out-of-stock situaties in de supply 
chain te voorkomen.

Onze solarkabels zijn TÜV gecertificeerd en vol-
doen aan de strengste solar specificaties. Contro-
leer landspecifieke vereisten en PV- certificaten 
met uw technische verkoopexpert van Top Cable.
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Innovatie & Duurzamheid

Bij Top Cable zijn ons R&D&i centrum en onze laboratoria opge-
richt om onderzoekswerk te verrichten en ons in staat te stellen 
voortdurend kabels met hoge prestaties te leveren die geschikt 
zijn voor diverse toepassingen in diverse industrieën.



Kabels ontworpen om te 
voldoen aan de meest 
veeleisende vereisten voor 
zonne-energie 

Top Cable heeft hoogwaardige solarkabels ontworpen die bestand zijn
tegen UV-stralen, ozon, vrijwingsslijtage en waterabsorptie. Maar ook
een uitstekende flexibiliteit hebben en geschikt zijn voor extreme
weersomstandigheden,bijvoorbeeld tijdens langdurige blootstelling 
aan zonlicht.

Top Cable ontwikkelt voortdurend nieuwe kabelo-
plossingen voor nieuwe opkomende markten om te 
voldoen aan de meest veeleisende behoeften van 
haar klanten op het gebied van de opwekking van 
zonne-energie. De solarinstallaties worden ontwor-
pen en vervaardigd met het oog op een levensduur 
van 25 jaar en de recente Tribunal gaat uit van een 
nuttige levensduur van 35 jaar. Natuurlijk zijn er vanaf 
het begin investeringen nodig om een levensduur 
van 35 jaar te bereiken.

Voor solar tracking installaties zijn onze Topsolar® 

H1Z2Z2-K kabels ontworpen met een rubber ge-
vulcaniseerde isolatie en buitenmantel die de kabel 
uiterst flexibel maakt zodat de installatie zonder 
problemen met de zon kan meebewegen. Onze so-
larkabels voldoen ook aan de strengste wereldwijde 
normen voor halogeenvrije, brandvertragende en co-
rrosiearme gasemissies, zijn AD8, g e s c h i k t voor 
aanleg direct in de grond, en TÜV gecertificeerd vol-
gens EN 50618 en IEC 62930.

Top Cable heeft een aluminium kabel ontwikkeld die 
speciaal is ontworpen voor alle soorten ondergrond- 
se en openlucht zonne-energie installaties. Door het 
voorkomen van een voortijdige veroudering van de 
kabel wordt er gezorgd voor een hoge mate van 
duurzaamheid. De lange levensduur geeft een goe-
de garantie voor de betrouwbaarheid van de PV- in-
vestering.

Voor de aansluiting van de PV-installatie op onders-
tations en het elektriciteitsnet  hebben    wij  een  
compleet assortiment hoogwaardige middenspan-
ningskabels ontwikkeld.


