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Objednací ãíslo
plá‰È� ‰ed˘

Objednací ãíslo
plá‰È� modr˘

Poãet párÛ
� prÛfiez jádra

[mm2]

Obsah Cu
[kg/km]

Hmotnost
kabelu
[kg/km]

0348515 0348534 20�2�0,5 19,0 299 494

0348516 0348535 24�2�0,5 20,5 348 604

0348517 0348536 32�2�0,5 23,0 444 737

0348518 0348537 40�2�0,5 25,0 537 844

0348510 0348529 2�2�0,5 7,5 51 94

0348511 0348530 4�2�0,5 10,0 87 154

0348512 0348531 8�2�0,5 13,0 144 259

0348513 0348532 12�2�0,5 15,0 196 340

0348514 0348533 16�2�0,5 17,0 249 431

PouÏití
Tyto propojovací kabely se pouÏívají k pfienosu dat a signálÛ v mûfiicí a regulaãní technice v fiídících elektronick˘ch obvodech a pro
pfienos dat ve v˘poãetní technice. Vhodn˘ pro pevnou instalaci v suchém a vlhkém prostfiedí i pro venkovní pouÏití. Verze s modr˘m
vnûj‰ím plá‰tûm pro uloÏení do prostfiedí s nebezpeãím v˘buchu se zapálením  -i-  (= jiskrnû bezpeãn˘). Tyto kabely nabízejí v‰echny
v˘hody rychlého a ekonomického pfiipojení. Tato nepájená pfiipojovací technika je zaloÏena na pfiítlaãném zakonãení, které pouÏívá
pruÏinu pro pfiipojení vodiãe k záfiezové technice bez jeho odizolování. Pro tuto techniku je nutné mít lanûné jádro ze 7 drátkÛ
a polotuhé PVC. 

Poznámka
* EMC = Elektromagnetická kompatibilita – doporuãen˘ typ.

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

Odpovídá RoHS.

K dispozici také bezhalogenová verze.

Konstrukce 
- Mûdûné lanûné jádro 0,5 mm2 (7�0,3 mm)
- Jádro izolováno smûsí PVC
- Barevné znaãení vodiãÛ dle DIN VDE 0815
- Îíly stoãeny do párÛ s optimální délkou zkrutu, 4 páry stoãeny
do svazku, svazky stoãeny v polohách  

- Ovinuto plastovou fólií
- Stínûní opletením z pocínovan˘ch mûdûn˘ch drátkÛ, krytí
pfiibliÏnû 85%

- Plá‰È ze speciální smûsi PVC
- Barva ‰edá nebo modrá do prostfiedí s nebezpeãím v˘buchu se
zapálením -i- (= jiskrnû bezpeãn˘)

- Samozhá‰ecí a odoln˘ ‰ífiení plamene PVC
dle DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Technická data
- Speciální izolace jádra dle normy DIN VDE 0815
- Odpor smyãky max. 78,4 W/km
- Provozní teplota pohyblivé uloÏení od   -5 °C do +50 °C

pevné uloÏení od -30 °C do +70 °C
- Jmenovité napûtí 225 V 
- Stfiídavé zku‰ební napûtíÏíla/Ïíla  500 V,   

Ïíla/stínûní  2000 V

- Izolaãní odpor min. 100 MW � km
- Provozní kapacita max. 100 pF/m  

(tato hodnota mÛÏe b˘t pfiekroãena
o 20 % u kabelÛ do 4 párÛ)

- Kapacitní nerovnováha max. 200 pF/100 m 
- Indukãnost inf. 0,65 mH/km

- Minimální polomûr ohybu pevné uloÏení 7,5� prÛmûr
kabelu

- Vhodn˘ pro rychlé pfiipojení 
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