Kabel ziemny 0,6/1kV, z aprobat VDE

Technische Daten

Budowa

Właściwości

• Przewód energetyczny i sterowniczy
zgodny z DIN VDE 0276 cz. 603 S1 lub
HD 603.1 i IEC 60502,
od 7 żył wg DIN VDE 0276 cz. 627 lub
HD 627 S1 i IEC 60502
• Zakres temperatur
elastycznie -5 °C do +50 °C
stacjonarnie -40 °C do +70 °C
• dopuszczalna temperatura pracy
przewodu +70 °C
• Dopuszczalna krótkotrwała temperatura
+160 °C (czas trwania spięcia 5 sek.)
• Napięcie nominalne
U0/U 0,6/1 kV
• Napięcie kontrolne 4 kV
maksymalne dopuszczalne obciążenie za po
mocą uchwytu kablowego z przewodem z
żyłami Cu = 50N/mm²
• Minimalny promień gięcia
jednożyłowy ok. 15 x średnicy kabla
wielożyłowy ok. 12 x średnicy kabla
• Obciążalność prądowa
Ciepło spalania
• Ciepło spalania
patrz Informacje techniczne

• przewód Cu niepokryty, wg DIN VDE 0295
kl. 1lub kl. 2, jedno- albo wielodrutowy,
BS 6360 kl.1 lub kl.2, IEC 60228 kl. 1 lub
kl. 2 albo HD 383
• izolacja żył z PVC, DIV4 wg HD 603.1
• żyły skręcane w warstwy koncentrycznie
• kolory żył wg DIN VDE 0293-308, 0276
Teil 603 bzw. HD 186
• kolory żył wg DIN VDE 0293-308, 0276
Teil 603 bzw. HD 186
• kolory żył dla konstrukcji 3+1/2 przewodu
• typ - J: zielono-żółty (1/2), brązowy, czarny,
szary
• typ - O: niebieskie (1/2), brązowe, czarne,
szare
• opona zewnętrzna z PVC, DMV5 wg
HD 603.1
• opona koloru czarnego

• PVC samogasnące i płomienioodporne wg
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (odpowiednik DIN VDE 0472
cz. 804 test metodą B)
• materiały zastosowane do produkcji nie
zawierają silikonu i kadmu i nie zawierają
substancji zakłócających lakierowanie
Najwyższe dopuszczalne napięcie
• systemy prądu stałego 1,8 kV
• systemy prądu zmiennego
systemy jednofazowe
oba przewody zewnętrzne izolowane 1,4 kV
systemy jednofazowe
jeden przewód zewnętrzny uziemniony 0,7 kV
• System trójfazowy 1,2 kV

Wskazówki
• re = okrągły przewód jednodrutowy
rm = okrągły przewód wielodrutowy
sm = przewód sektorowy wielodrutowy
• dostarczane również w wykonaniu NYFGBY,
NYBY itd.
• Cena na czerwono liczona jest z rabatem.
• system dwudrutowy w oparciu o DIN VDE.
• Uwagi w odniesieniu do przewodów 3 + 1/2
tylko jedna żyła może mieć mniejszy przekrój
(wg DIN VDE 0276 cz. 603 tabela 5)
w izolacji (zielono-żółte lub niebieskie jako
przewód 1/2) skręcone z pozostałymi żyłami.

Zastosowanie
Przewód zasilający do zastosowania w ziemi, w wodzie, na zewnątrz, w betonie, w pomieszczeniach, kanałach kablowych, w elektrowniach,
przemyśle i rozdzielniach jak i sieciach miejscowych, jeśli nie grozi wystąpienie szkód mechanicznych.
CE= produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EG.
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