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APLICAÇÕES:

VANTAGENS:

São cabos indicados para projetos em baixa tensão (<1kV), como em circuitos industriais, derivações, distribuição interna e externa. Sua
flexibilidade superior, possibilita o uso em instalações complexas que requerem movimento frequente.

Exemplos típicos: ● Pivots de Irrigação ● Instalações industriais ● Iluminação ● Redes subterrâneas ● Redes de distribuição

● Flexibilidade, facilitando a instalação.

● Condutores de cobre puro, seguindo rigorosamente os padrões estabelecidos em norma.

● Isolamento em HEPR, composto termofixo livre de halogênios e com classe térmica de 90°C.

● Fita de poliéster como componente separador, facilitando o decape.

● Cobertura em PVC livre de metais pesados com característica antichama, dando segurança a instalação.

● Com proteção anti-UV que garante maior durabilidade do cabo.

● Produto atende aos requisitos da diretiva RoHS.

● Gravação dupla da metragem na capa, facilitando o controle do estoque.

CONSTRUÇÃO:

CONDUTOR: Cobre eletrolítico mole, nu, encordoamento classe 5, conforme NBR NM 280.

Isolação em HEPR, livre de halogênios.ISOLAÇÃO:   

IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES ISOLADOS: Vias coloridas.

(Cód.13.0002): 4 x 4mm² + 7 x 1,5 mm² em coroa concêntrica.FORMAÇÃO: 

                            (Cód.13.0005): 4 x 6mm² + 7 x 1,5 mm² em coroa concêntrica. 

SEPARADOR:   Fita de poliéster.

COBERTURA: Cobertura em PVC, tipo PVC ST1 70°C, antichama, com proteção anti-UV e livre de metais pesados.

 

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

CABOS CONTROL PIVOT CENTRAL DE IRRIGAÇÃO

CONDUTORES 1,5mm² (resistência ôhmica a 20ºC): ≤ 13,3 Ω/km

≤ 4,95 Ω/kmCONDUTORES 4,0mm² (resistência ôhmica a 20ºC): 

≤ 3,30 Ω/kmCONDUTORES 6,0mm² (resistência ôhmica a 20ºC): 

NORMAS DE REFERÊNCIA

NBR NM 280-(IEC 60228) Condutores de cabos isolados.

NBR 7290 - Cabos de controle com isolação extrudada de XLPE, EPR ou HEPR para tensões até 1 kV - 

Requisitos de desempenho.

 

ENSAIOS DE ROTINA

Resistência elétrica do condutor/ Centelhamento/ Tensão elétrica aplicada/ Dimensional e Visual.

 


