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CABLES / KÁBLE 

Káble typu CYL... sú špeciálne flexibilné, dátové káble určené do náročných priemyselných prostredí.  Používajú sa ako flexibilné, ovládacie káble pre zariadenia meracej a 
regulačnej techniky. Káble je možné inštalovať na horľavý podklad. Káble sú oheň nešíriace (podľa STN EN 60332-1) 

Značenie: 

Jadrá káblov:  

Izolácia žíl: 

Plášť kábla:  

lanované Cu jadrá tr.5 s prierezom 0,75; 1,5 mm2 (STN EN 60228) 
špeciálna PVC zmes (STN EN 50290-2-21) 

Žily sú stáčané do duše kábla, nad ktorou je obvodová izolácia z PET fólie. 

špeciálna PVC zmes , farba plášťa: čierna, sivá (STN EN 50290-2-22) 

Rozsah pracovných teplôt:  pri prevádzke:   - 30 ˚C až  +70 ˚C 

Konštrukcia kábla: Technické údaje: 

Použitie: 

F-11.1.21-114-5/15.sk 
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 Viacžilové flexibilné káble s lanovaným jadrom, s PVC izoláciou a plášťom 

 

pri montáži:      - 10 ˚C až  +50 ˚C 

Farba žíl: červená, zelená, modrá, biela, čierna 
 

5./  5.2/  8 

Prierez jadra  [mm2] 0,75 1,5 

Max. elektrický odpor jadra [Ω /km] 26,7 13,3 

Skúšobné napätie el. pevnosti - str.  [kV] 1 1 

Menovité napätie [V] 48 48 

Informácie uvedené v tomto dokumente sa zhodujú s našimi vedomosťami k dátumu uverejnenia. Tieto informácie môžu  
byť témou revidovania, ak budú k dispozícii nové vedomosti a skúsenosti. Uvedené  údaje platia výhradne  pre výrobky 
spoločnosti VUKI. Akékoľvek zmeny údajov v tejto dokumentácií  sú  vyhradené. Údaje tejto dokumentácie plnia len 
informatívny charakter.  

Aplikačná tabuľka: 

5. PRIEMYSELNÉ / 5.2 OSTATNÉ/ CYLY LED 

Typ Vonkajší priemer (cca) 

CYLY LED 3x0,75 + 1x1,5  5,5 

CYLY LED 4x0,75 + 1x1,5 6,0 

CYLY LED 2x1,5 5,3 
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