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ciąg dalszy

Dane techniczne
–  kabel sterowniczy ze specjalnego PVC 
–  zgodny z DIN VDE 0262/12.95 i DIN VDE 

0281 część 13, grubość ściany izolacyjnej 
dla 1 kV

–  Zakres temperatur
elastycznie       –5oC do +80oC
stacjonarnie  –40oC do +80oC

–  Napięcie pracy U
0
/U 0,6/1 kV 

–  Napięcie testu 4000 V 
–  Napięcie przebicia minimum 8000 V
–  Rezystancja izolacji 

minimum 20 Mom x km 
–  Obciążalność prądowa 

wg VDE 0298
–  Minimalny promień gięcia

7,5 x Ø kabla 
–  Odporność na promieniowanie 

do 80 x 106 cJ/kg (do 80 Mrad) 
–  Odporny na UV

–  Materiały użyte do produkcji 
nie zawierają silikonu i kadmu 
ani substancji zakłócających
lakierowanie/lakowanie.

Budowa
–  żyła miedziana niepobielana, linka 

skręcana wg VDE 0295 kl. 5, BS 6360 kl. 5, 
IEC 60288 kl. 5

–  izolacja żył ze specjalnego PVC TI2 
wg DIN VDE 0293

–  żyły czarne z nadrukowanymi białymi 
cyframi wg DIN VDE 0293 

–  żółto-zielona żyła ochronna 
–  żyły skręcane równolegle 
–  specjalna folia izolacyjna
–  opona zewnętrzna ze specjalnego PVC, 

TM2 wg DIN VDE 0281 cz. 1, kolor czarny
–  olejoodporna, patrz: tabela „Informacje 

techniczne”
–  PVC samogasnące i płomienioodporne, 

testowane wg DIN VDE 0482 cz. 265-2-1/
EN 502665-2-1/IEC 60332-1 (odpowiednik 
DIN VDE 0472 cz. 804 test metodą B)

Zastosowanie
Przewód ten stosowany jest do 
pomiarów, kontroli i sterowania 
w przemyśle maszynowym, przy 
taśmach produkcyjnych, instalacjach 
wewnętrznych, instalacjach 
klimatyzacyjnych, w hutnictwie 
i stalowniach. Stosowany przy średnim 
obciążeniu mechanicznym dla 
elastycznych połączeń, bez naprężenia 
rozciągającego i bez przymusowego 
układania w pomieszczeniach suchych, 
wilgotnych i mokrych oraz na wolnym 
powietrzu (ułożony trwale). Nie może 
być układany bezpośrednio w ziemi 
lub wodzie. Żyły są numerowane w taki 
sposób, że nawet niewielkie odsłonięcie 
opony zewnętrznej umożliwia 
identyfikację żyły. Oznaczenia są 
podkreślone w celu uniknięcia pomyłek. 
Zielono-żółta żyła ochronna w położeniu 
zewnętrznym. Zewnętrzna opona ze 
specjalnego PVC w kolorze czarnym; 
odporny na promieniowanie UV.

* te przekroje także z czerwonymi i niebieskimi żyłami
G = z żółto-zieloną żyłą ochronną
X = bez żółto-zielonej żyły ochronnej (OZ)
PVC w kablach będzie sukcesywnie zmieniane na wolne od związków ołowiu.

*) Uwaga
    Rozmiary AWG podane są w przybliżeniu.
    Aktualna wielkość przekroju podana jest w mm2.

JZ-600 
elastyczny kabel z żyłami numerowanymi 0,6/1 kV
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JZ-600 
elastyczny kabel z żyłami numerowanymi 0,6/1 kV


