
Profinet – Burial, FRNC, A, B, C
Rychlost pfienosu do 100 MBit/s, 100 �, FC, Cat 5e
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Objednací ãíslo
Poãet Ïil

� prÛfiez jádra
[mm2]

Obsah Cu [kg/km]
Hmotnost

kabelu
[kg/km]

Typ A

06800653

Typ B

06800654

Typ C

06802186

Burial PE

068006531

FRNC UL/CSA

068006532

Hybrid FRNC, UL/CSA

06801651

2�2�AWG22/1

2�2�AWG22/7

2�2�AWG22/19

2�2�AWG22/1

2�2�AWG22/7

2�2�AWG22/7+4�1,5

6,5 mm

6,5 mm

6,5 mm

9,0 mm

6,5 mm

10,3 mm

31,0

32,0

29,0

33,0

33,0

95,0

68,0

69,0

58,0

101,0

72,0

153,0

PouÏití
Profinet s rychlostí pfienosu do 100 MBit/s se stal standardem pro optimální prÛmyslovou komunikaci. Díky své konstrukci je vhodn˘ pro
pouÏití techniky rychlého pfiipojení (FAST CONNECT).

Poznámka
Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.

*EMC = Elektromagnetická kompatibilita – doporuãen˘ typ.

Uvádûná rychlost pfienosu je platná pouze pfii dodrÏení max. délky 100 m (pevné jádro) a 85 m (7 nebo 19 drátkové jádro).

CE = v˘robek je pfiizpÛsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2014/35/EU.

Konstrukce 
Mûdûné jádro:
- PROFInet Typ A – holé mûdûné jádro (AWG22/1) – pevné uloÏení,

venkovní PVC plá‰È
- PROFInet Typ B – pocínované mûdûné jádro (AWG22/7)

flexibilní pouÏití, venkovní PVC plá‰È
- PROFInet Typ C – holé mûdûné jádro (AWG22/19) – pro kab.

fietûzy, venkovní PUR plá‰È, bezhalogenov˘
- Izolace jádra z polyolefinu, PVC
- Barevné znaãení Ïil – bílá, Ïlutá, modrá, oranÏová,

hybrid – 1,5 mm2 – ãerné ãíslované Ïíly
- Îíly jsou stoãeny do ãtyfiky tvaru hvûzdice
- Stoãené Ïíly ovinuty plastikovou fólií
- Vnitfiní plá‰È PVC (typ A, B) TPE (typ C)
- Stínûní Al-PET folií a opletením z pocínovan˘ch Cu drátkÛ

(typ A, B, C), SF/UTP, hybrid – U/SFTP
- Plá‰È ze speciálního PVC, PE, FRNC nebo PUR, zelená nebo

ãerná barva
- Samozhá‰ecí a odoln˘ ‰ífiení plamene dle IEC 60332-1-2

(mimo PE)
- FC = FAST CONNECT

Technická data
- Kabel Profinet zaruãuje standardní rychlost do 100MBit/s a je

tak optimální pro kvalitní prÛmyslovou komunikaci.
- Provozní teplota

pohyblivé uloÏení PVC od   -5 °C do +70 °C
PUR od -30 °C do +70 °C

pevné uloÏení PVC od -40 °C do +80 °C
PUR od -40 °C do +70 °C
FRNC od -25 °C do +80 °C

- Jmenovité napûtí 125 V
- Zku‰ební napûtí 1 000 V

- Izolaãní odpor min. 20 MW � km
- Odpor jádra (smyãka) max. 115 � � km (typ A a B),

110,8 � � km (typ C)
- Kapacita max. 48 nF/km

- Charakteristická impedance 100 � � 15 �
- Minimální polomûr ohybu

Typ A inf. 7,5� prÛmûr kabelu
Typ B inf. 8� prÛmûr kabelu
Typ C inf. 15� prÛmûr kabelu
Aprobace UL/CSA

Vnûj‰í ∅
cca [mm]


