
Energiát mindenkinek!
Nálunk megvan minden, amire szükséged lehet.



Linking the future 
A kábelipar piacvezetőjeként, a Prysmian Group hisz a hatékony, eredményes és 
fenntartható energia- és információszolgáltatásban, mely a közösségek  
fejlődésének elsődleges hajtóereje.

Mindezt szem előtt tartva, számos iparág  nagyvállalatának biztosítjuk a  
legkorszerűbb technológián alapuló, legjobb kábelmegoldásokat. Három neves 
márkánknak - Prysmian, Draka és General Cable – és közel 50 székhelyünknek 
köszönhetően igazán közel lehetünk ügyfeleinkhez. Támogatásunkkal  
partnereink képesek hozzájárulni a világ energia- és telekommunikációs  
infrastruktúrájának fejlődéséhez, egy fenntartható, és jövedelmező növekedés 
mellett.

Energia ágazatunkban megtervezzük, legyártjuk, forgalmazzuk, valamint 
telepítjük is kábeleinket és rendszereinket kis-, közép- és nagyfeszültségű  
energia továbbítására, illetve elosztására.

A telekom ágazatban, a Csoport a réz- és üvegszálas optikai kábelek, rendsze-
rek és tartozékok valamennyi típusának vezető gyártója, lefedve ezzel a hang-, 
videó- és adatátviteli igényeket is.

A több mint 130 éves tapasztalatra, valamint a folyamatos K+F befektetésekre 
támaszkodva, a kiválóságot, megértést és integritást tartjuk szem előtt  
minden tevékenységünk során. Így próbálunk megfelelni ügyfeleink igényeinek 
és szükségleteinek szerte a világon, ezzel egyidejűleg pedig folyamatosan 
törekszünk az innovációra.



Nálunk megvan minden, amire szükséged lehet. 
A világ legnagyobb kábelgyártói vagyunk! Minden eszközünk megvan ahhoz, hogy rendelkezésedre 
álljunk, amikor csak szükséged van ránk - legyen szó szabványos, vagy nagyon speciális igényekre 
szabott kábel megoldásokról. Ha pedig az általad szükségesnek ítélt termék még nem létezik,  
feltaláljuk Neked! A Prysmian MKM két magyar üzemével együtt 25 K+F Kiválósági Központtal, 
30.000 képzett alkalmazottal és 5600 szabadalommal rendelkezik világszerte. Ezek még jól jöhetnek 
Számodra! Egész egyszerűen: egy nagy köteg energia van a kezünkben. 

Ajánlatunk
E katalógus a magyar gyártású energiakábelek széles 
választékát öleli fel az épületvezetékektől, a vezérlő és 
műszeres kábeleken át, egészen a kis-, közép- és nagy-
feszültségig. A teljes termékkínálat fellelhető benne, 
nem csupán a szokásos szabványos termékek, hanem a 
speciálisak is, mint például az alacsony  
füstkibocsájtású zéró halogén (LSOH), vagy a tűzálló 
kábeleink. Mindezen felül termékeink és megoldásaink 
a legegyedibb vevői igényekhez igazíthatók, így teljes 
mértékben testreszabhatók.

Energiaelosztási ajánlatunk egyaránt tartalmaz közép-
feszültségű kábeleket és rendszereket, az épületek 
primer elosztóhálózatokhoz történő csatlakoztatására, 
valamint kisfeszültségű kábeleket és rendszereket, az 
épületek energiaelosztására és vezetékezésére.

Ha pedig mindehhez még hozzáadjuk a legmodernebb 
felsővezetékeinket, amelyek elengedhetetlenek az  
energiaátvitelhez, máris egy „egypontos” rendszert  
kapunk, ahol egy helyen minden energiakábel 
szükséglet kielégíthető, ráadásul helyi gyártótól, 
Magyarországon.

Erősségeink között említésre méltó a termékeink  
könnyű elérhetősége, illetve a pontos kiszállítás. 
További fontos előnyünk az átgondolt költségvezetés, 
a csatornakezelés és a jó ügyfélkapcsolataink.  
Mindemellett fontosnak tartjuk a teljeskörű  
szolgáltatásnyújtást, így állunk rendelkezésre vásárlás 
előtt, alatt és után is.
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Röviden azért, mert mi jobbak  
vagyunk, és minden igényt 
kielégítünk. Nem számít, hogy  
kutatásról és tervezésről, vagy  
kivitelezésről és tesztelésről,  
esetleg szerelésről és karbantartás-
ról legyen szó - rendelkezésedre  
állunk a teljes folyamatra.

Miért a  
Prysmian?

Páratlan technológia
A kábelek tervezésétől azok 
gyártásáig az egész folyamatot a K+F 
mérnökeink irányításuk és  
ellenőrzésük alatt tartják. Épp ezért 
biztosak lehetünk benne, hogy  
megoldásaink a következő generációk 
elektromos hálózataihoz is  
tökéletesen illeszkednek majd.

Kiváló teljesítmény
Komplett és személyre szabott kábel 
megoldásaink esetében egyaránt  
garantáljuk a csúcsteljesítményt.
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Rugalmas tervezés
Igény szerint személyre szabjuk és 
optimalizáljuk ügyfeleinknek 
kínált termékeinket, hogy azok  
illeszkedjenek a különféle  
hálózatokhoz.

Költséghatékonyság
Termékeink a egyszerű beszerel-
hetőségre és karbantartásra lettek 
terveze. 

Magas rendelkezésreállás
Rugalmasan állunk a rendezésekhez, 
és az azokban történő változásokhoz. 
Ügyfeleinknek garantáljuk a  
válaszadást 48 órán belül.

Egyszerű korszerűsítés
Kínálatunk nagy része moduláris 
terveken alapuló megoldásokból  
tevődik össze.
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Az acélpáncélos 
lovag.
Az OZOFLEX Light a legmostohább körülmények között is ellátja 
energiával.

Az OZOFLEX Light gumikábel hideg, nedves és robbanásveszélyes környezetben is alkal-
mazható. Tökéletes választás például építkezési területen vagy mezőgazdasági alkalmazású 
mobil gépek és berendezések esetén. Az egyszerre rugalmas és robosztus OZOFLEX Light 
derekasan helyt áll akkor is, ha zord környezetbe kell eljuttatni az energiát.

− 25 °C -ig hidegálló

Ütés- és kopásálló

Alacsony hőmérsékleten is rugalmas

Ideiglenes telepítés esetén olajálló

Ózon-, UV- és nedvességálló
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Épületkábelek 7

Műszeres vezérlőkábelek 8
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Épületkábelek

Feszültség- 
szint

Min./Max. 
hőmérséklet* Alkalmazási terület

Vezetékek PVC köpennyel

CYKY 450/750 V Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Beltéri ill. kábelcsatornában; védőcsőben;  
szabadban, napsugárzástól védve.

AT-N05VV-U (YM-J) 300/500 V Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Beltéri ill. kábelcsatornában; védőcsőben;  
szabadban, napsugárzástól védve.

AT-05VVH-U 
(YNSteg) 300/500 V Min: − 5 °C 

Max: + 70 °C
Beltéri ill. kábelcsatornában; védőcsőben;  
szabadban, napsugárzástól védve.

NYM 300/500 V Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Beltéri ill. kábelcsatornában; védőcsőben;  
szabadban, napsugárzástól védve.

PVC szigetelésű installációs kábelek

H03VV-F 300/300 V Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Épületen belüli rögzített elhelyzés kábelcsatornában, 
védőcsőben. Háztartási elektromos berendezésekhez.

H03VVH2-F 300/300 V Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Épületen belüli rögzített elhelyzés kábelcsatornában, 
védőcsőben. Háztartási elektromos berendezésekhez.

H05VV-F 300/500 V Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Épületen belüli rögzített elhelyzés kábelcsatornában, 
védőcsőben. Háztartási elektromos berendezésekhez.

H05VV5-F 300/500 V Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Épületen belüli rögzített elhelyzés kábelcsatornában, 
védőcsőben. Háztartási elektromos berendezésekhez.

H05VVC4V5-K 300/500 V Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Épületen belüli rögzített elhelyezés kábelcsatornában, 
védőcsőben vagy árokban. Háztartási elektromos 
berendezésekhez.

H05VVH2-F 300/500 V Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Épületen belüli rögzített elhelyzés kábelcsatornában, 
védőcsőben. Háztartási elektromos berendezésekhez.

* Min. telepítési- és max. működési hőmérséklet.
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Épületkábelek

Feszültség- 
szint

Min./Max. 
hőmérséklet* Alkalmazási terület

H05V2V2-F 300/500 V Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Épületen belüli rögzített elhelyzés kábelcsatornában, 
védőcsőben. Háztartási elektromos berendezésekhez.

A03VH 300/300 V Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Épületen belüli rögzített elhelyzés kábelcsatornában, 
védőcsőben. Háztartási elektromos berendezésekhez.

A05VV-F 300/500 V Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Épületen belüli rögzített elhelyzés kábelcsatornában, 
védőcsőben. Háztartási elektromos berendezésekhez.

LS 24 V Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Épületen belüli fix vagy rögzített elhelyezéssel, audio 
berendezések hangszóróihoz.

H05V2-K 300/500 V Min: − 5 °C 
Max: + 90 °C

Épületen belüli rögzített elhelyzés kábelcsatornában, 
védőcsőben. Háztartási elektromos berendezésekhez.

H05V2-U 300/500 V Min: − 5 °C 
Max: + 90 °C

Épületen belüli rögzített elhelyzés kábelcsatornában, 
védőcsőben. Háztartási elektromos berendezésekhez.

H07V2-K 450/750 V Min: − 5 °C 
Max: + 90 °C

Épületen belüli rögzített elhelyzés kábelcsatornában, 
védőcsőben. Háztartási elektromos berendezésekhez.

H05V-K 300/500 V Min: − 5°C 
Max: + 70 °C

Épületen belüli rögzített elhelyzés kábelcsatornában, 
védőcsőben. Háztartási elektromos berendezésekhez.

H05V-U 300/500 V Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Épületen belüli rögzített elhelyzés kábelcsatornában, 
védőcsőben. Háztartási elektromos berendezésekhez.

H07V-K 450/750 V Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Épületen belüli rögzített elhelyzés kábelcsatornában, 
védőcsőben. Háztartási elektromos berendezésekhez.

H07V-U 450/750 V Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Épületen belüli rögzített elhelyzés kábelcsatornában, 
védőcsőben. Háztartási elektromos berendezésekhez.

* Min. telepítési- és max. működési hőmérséklet.

Műszeres vezérlőkábelek

Feszültség- 
szint

Min./Max. 
hőmérséklet* Alkalmazási terület

Vezérlőkábelek

YSLCY 300/500 V Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Épületen belüli felhasználásra, rögzített elhelyezéssel. 
Kábelcsatornába, tálcára ill. védőcsőbe fektethető.

YSLYCY 300/500 V Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Épületen belüli felhasználásra, rögzített elhelyezéssel. 
Kábelcsatornába, tálcára ill. védőcsőbe fektethető.

YSLY 300/500 V Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Épületen belüli felhasználásra, rögzített elhelyezéssel, 
háztartási elektromos berendezésekhez.  
Kábelcsatornába, tálcára ill. védőcsőbe fektethető.

YSLYQY 300/500 V Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Épületen belüli felhasználásra, rögzített elhelyezéssel, 
háztartási elektromos berendezésekhez.  
Kábelcsatornába, tálcára ill. védőcsőbe fektethető.

* Min. telepítési- és max. működési hőmérséklet.
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Légkábelek

Feszültség- 
szint

Min./Max. 
hőmérséklet* Alkalmazási terület

Ötvözött alumínium sodronyok

AAAC – – Kültéri berendezések, légvezetékek.

AASC – – Kültéri berendezések, légvezetékek.

Alumínium vezetéksodronyok

AAC – – Kültéri berendezések, légvezetékek.

ASC – – Kültéri berendezések, légvezetékek.

Acélalumínium és acél-ötvözött alumínium vezetéksodronyok

ACSR
AACSR – – Kültéri berendezések, légvezetékek.

ACSR/AW – – Kültéri berendezések, légvezetékek.

Burkolt szabadvezetéksodronyok

CCX 20 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C Kültéri berendezések, szigetelt légvezetékek.

BSZV 20 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C Kültéri berendezések, szigetelt légvezetékek.

Réz vezetéksodronyok

HDCUC – – Kültéri berendezések, légvezetékek.

*Min. telepítési- és max. működési hőmérséklet.

Szigetelt légkábelek

Feszültség- 
szint

Min./Max. 
hőmérséklet* Alkalmazási terület

Sodrott, szigetelt vezető kötegek

AXKA 0.6/1 kV Min: − 20 °C 
Max: + 80 °C

Föld feletti, elsősorban lakossági elosztó hálózatok 
számára 1,2kV legmagasabb feszültségig. 

Öntartó szigetelt légvezetékek

NFA2X 0.6/1 kV Min: − 20 °C 
Max: + 80 °C

Föld feletti, elsősorban lakossági elosztó hálózatok 
számára 1,2kV legmagasabb feszültségig. 

* Min. telepítési- és max. működési hőmérséklet.
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Kisfeszültségű kábelek

Feszültség-
szint

Min./Max. 
hőmérséklet* Alkalmazási terület

Vezetékek PVC köpennyel és árnyékolással

NYRGbY 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

in trench or in ducts. Steel wire armouring. Szabadban, 
napsugárzástól védve. Közvetlenül földbe, tálcára vagy 
csatornába. Acélhuzal páncélozással.

Vezetékek PE köpennyel

E-AY2Y 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

E-Y2Y 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

NAY2Y 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

Vezetékek PVC köpennyel

1-AYY 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

CYY Egyerű 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

1-CYY 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

1-CYKY 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

1-AYKY 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

E-AYY 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

E-YY 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

NAYY Egyerű 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

NAYY Többerű 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill. 
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

NYY Egyerű 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

NYY 3 erű 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

NYY 4 erű 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

NYY 5 erű 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

NYY 
signal Többerű 0.6/1 kV Min: − 5 °C 

Max: + 70 °C
Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

* Min. telepítési- és max. működési hőmérséklet.
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Kisfeszültségű kábelek

Feszültség-
szint

Min./Max. 
hőmérséklet* Alkalmazási terület

Vezetékek PVC köpennyel és árnyékolással

SZAMKAM 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

Vezetékek  THPE szigeteléssel és PVC köpennyel

N2XY 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 90 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

NA2XY 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 90 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

Halogénmentes kábelek

(N)A2XH 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 90 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

N2XH 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 90 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

Erősáramú kábelek koncentrikus vezetővel

AYCWY 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

NAYCWY 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

NYCWY 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

NYCY 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

E-YCY 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

Jelzőkábelek, erőátviteli kábelek

SZRMtKVM-J 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 90 °C

Kül- vagy beltérben, napsugárzástól védve ill.  
közvetlenül földbe, kábelcsatornába, védőcsőbe 
fektethető.

* Min. telepítési- és max. működési hőmérséklet.
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Középfeszültségű kábelek

Feszültség-
szint

Min./Max. 
hőmérséklet* Alkalmazási terület

Kábelek PVC szigeteléssel és köpennyel

6-AYKCY 3.6/6 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Szabadban, napsugárzástól védve, közvetlenül földbe, 
kábelcsatornába ill. védőcsőbe fektethető.

6-CYKCY 3.6/6 kV Min: − 5 °C 
Max: + 70 °C

Szabadban, napsugárzástól védve, közvetlenül földbe, 
kábelcsatornába ill. védőcsőbe fektethető.

3 erű kábelek PE köpennyel

N2XSE2Y
6/10 kV 

12/20 kV 
18/30 kV 
20/36 kV

Min: − 20 °C 
Max: + 90 °C

Szabadban, napsugárzástól védve, közvetlenül földbe, 
kábelcsatornába ill. védőcsőbe fektethető.

NA2XSE2Y
6/10 kV 

12/20 kV 
18/30 kV 
20/36 kV

Min: − 20 °C 
Max: + 90 °C

Szabadban, napsugárzástól védve, közvetlenül földbe, 
kábelcsatornába ill. védőcsőbe fektethető.

3 erű kábelek PVC köpennyel

N2XSEY
6/10 kV 

12/20 kV 
18/30 kV 
20/36 kV

Min: − 20 °C 
Max: + 90 °C

Szabadban, napsugárzástól védve, közvetlenül földbe, 
kábelcsatornába ill. védőcsőbe fektethető.

NA2XSEY
6/10 kV 

12/20 kV 
18/30 kV 
20/36 kV

Min: − 20 °C 
Max: + 90 °C

Szabadban, napsugárzástól védve, közvetlenül földbe, 
kábelcsatornába ill. védőcsőbe fektethető.

Kábelek PE köpennyel

N2XS2Y
6/10 kV 

12/20 kV 
18/30 kV 
20/36 kV

Min: − 20 °C 
Max: + 90 °C

Szabadban, napsugárzástól védve, közvetlenül földbe, 
kábelcsatornába ill. védőcsőbe fektethető.

(N)2XS(F)2Y
6/10 kV 

12/20 kV 
18/30 kV 
20/36 kV

Min: − 20 °C 
Max: + 90 °C

Szabadban, napsugárzástól védve, közvetlenül földbe, 
kábelcsatornába ill. védőcsőbe fektethető.

N2XS(FL)2Y
6/10 kV 

12/20 kV 
18/30 kV 
20/36 kV

Min: − 20 °C 
Max: + 90 °C

Szabadban, napsugárzástól védve, közvetlenül földbe, 
kábelcsatornába ill. védőcsőbe fektethető.

NA2XS2Y
6/10 kV 

12/20 kV 
18/30 kV 

20/36 kV*1

Min: − 20 °C 
Max: + 90 °C

*1 Min: − 15 °C

Szabadban, napsugárzástól védve, közvetlenül földbe, 
kábelcsatornába ill. védőcsőbe fektethető.

(N)A2XS(F)2Y
6/10 kV 

12/20 kV 
18/30 kV 

20/36 kV*2

Min: − 20 °C 
Max: + 90 °C

*2 Min: − 15 °C

Szabadban, napsugárzástól védve, közvetlenül földbe, 
kábelcsatornába ill. védőcsőbe fektethető.

NA2XS(FL)2Y
6/10 kV 

12/20 kV 
18/30 kV 

20/36 kV*3

Min: − 20 °C 
Max: + 90 °C

*3 Min: − 15 °C

Szabadban, napsugárzástól védve, közvetlenül földbe, 
kábelcsatornába ill. védőcsőbe fektethető.

* Min. telepítési- és max. működési hőmérséklet.
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Középfeszültségű kábelek

Feszültség-
szint

Min./Max. 
hőmérséklet* Alkalmazási terület

Kábelek PVC köpennyel

N2XSY
6/10 kV 

12/20 kV 
18/30 kV 
20/36 kV

Min: − 5 °C 
Max: + 90 °C

Szabadban, napsugárzástól védve, közvetlenül földbe, 
kábelcsatornába ill. védőcsőbe fektethető.

NA2XSY
6/10 kV 

12/20 kV 
18/30 kV 
20/36 kV

Min: − 5 °C 
Max: + 90 °C

Szabadban, napsugárzástól védve, közvetlenül földbe, 
kábelcsatornába ill. védőcsőbe fektethető.

* Min. telepítési- és max. működési hőmérséklet.

Gumi kábelek

Feszültség-
szint

Min./Max. 
hőmérséklet* Alkalmazási terület

Gumi szigetelésű kábelek

H05RN-F 300/500 V Min: − 25 °C 
Max: + 60 °C

Kemény köpenyű, rugalmas kábel, elektromos beren-
dezések működtetésére. Nagyon rugalmas, erős 
burkolatú anyag. Kíválóan ellenáll az olajokkal és 
zsírokkal, valamint az időjárási hatásokkal szemben (be-
leértve az ózont).

H07RN-F 450/750 V

Min.  
fixed: − 40 °C
flexible: − 25 °C
Max: + 60 °C

Alkalmas száraz, párás vagy nyirkos helyiségekben, 
építkezéseken és mezőgazdasági területeken  
alkalmazott kültér mobil gépekkel és berendezések-
hez, ideértve a tűzveszélyes környezetet. Nem alkal-
mas állandó jellegű víz alatti használatra. Egyéb  
tekintetben a DIN VDE 0298-1-300 szabvány előírása 
irányadók. Az EN 60811-404 alapján olajálló, az EN 
50363-1 és 50363-2-1 szerint ózonálló.

H05RR-F 300/500 V Min: − 25 °C 
Max: + 60 °C

Kemény köpenyű, rugalmas kábel, elektromos beren-
dezések működtetésére. Nagyon rugalmas, erős 
burkolatú anyag. Kíválóan ellenáll az olajokkal és 
zsírokkal, valamint az időjárási hatásokkal szemben (be-
leértve az ózont).

* Min. telepítési- és max. működési hőmérséklet.

Tűzálló kábelek

Feszültség-
szint

Min./Max. 
hőmérséklet* Alkalmazási terület

Halogénmentes kábelek és vezetékek

E30 (N)HXCH 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 90 °C

Száraz és nedves helyiségekbe történő beszereléshez, 
közvetlen betonba ágyazással, közvetlenül földbe vagy 
vízbe nem fektethető. Beszerelése alkalmas tűzjelző 
rendszerekhez, biztonsági világításokhoz és egyéb 
vészhelyzeti villamosenergia-ellátó rendszerekhez.

E30 (N)HXH 0.6/1 kV Min: − 5 °C 
Max: + 90 °C

Száraz és nedves helyiségekbe történő beszereléshez, 
közvetlen betonba ágyazással, közvetlenül földbe vagy 
vízbe nem fektethető. Beszerelése alkalmas tűzjelző 
rendszerekhez, biztonsági világításokhoz és egyéb 
vészhelyzeti villamosenergia-ellátó rendszerekhez.

* Min. telepítési- és max. működési hőmérséklet.
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Harmonizált kábelek a DIN VDE 0281/0282/0292 szerint

1 2 3 4 5 6 - 7 8 9 10 11

1 Szabvány

A Elfogadott nemzeti típus

H Harmonizálás jelölése

2 Névleges feszültség

0 < 100 V

01 100 V

03 300/300 V

05 300/500 V

07 450/750 V

3 Szigetelés anyaga

B Etilén-propilén gumi (EPR)

E Polietilén (PE)

G Szintetikus kaucsuk (EVA)

N2 Kaucsuk keverék

R Gumi természetes, vagy sztirolbutadén kaucsuk

S Szilikon kaucsuk (SIR) 

V PVC

V2 Hőálló PVC +90 °C-ig

V3 PVC alacsony hőmérsékletre

V4 Térhálós PVC

Z Térhálós polietilén (PE), LSOH

4 Fém páncélozás és árnyékolás

C Réz árnyékoló fonat

C4 Réz szövet

Q4 Poliamid (PA) érfedés

T Textil szövet a sodrott erek körül

T6 Textil szövet a sodrott erek felett

Z2 Acélhuzal páncélozás

5 Köpeny anyaga

B Etilén-propilén gumi (EPR)

E Polietilén (PE)

J Üvegszál szövet

N Kloroprén gumi (CR)

N2 Kloroprén gumi (CR), hegesztő kábelekhez

N4 Kloroprén gumi (CR), hőálló

Q Poliuretán (PUR)

R Természetes és/vagy szintetikus gumi (NR / SR) 

S Szilikon elasztomer (SIR) 

T Textil szövet

T2 Lángálló textil szövet

V PVC

V2 Hőálló PVC +90 °C-ig

V3 PVC alacsony hőmérsékletre

Sheath materials continued

V4 Térhálós PVC

V5 Olajálló PVC

Z Térhálós polietilén (PE), LSOH

6 Speciális dizájn jellemzők

D3 Tehermentesítő elemek

D5 Támogató elemek

FM Hírközlési ér magas feszültségű kábelekben

H Lapos, szétválasztható kábel

H2 Lapos, nem szétválasztható kábel, 2 erű

H6 Lapos, nem szétválasztható kábel, többerű

H7 Két rétegű szigetelő burkolat

H8 Spirál kábel

7 Vezető anyaga

Réz (nincs jelölés)

A Alumínium

8 Vezető típusa

D Finom húzott, hegesztő kábelekhez

E Extra finom húzott, hegesztő kábelekhez

F Finom húzott, rugalmas kábelekhez 

H Extra finom húzott, rugalmas kábelekhez

K Finom húzott, fix telepítésre 

R Kerek, többerű, class 2 

U Kerek, egyerű, class 1 

Y Fényes huzal, DIN 47104

Z Conductor of special material

9 Erek száma

10 Védővezető

G Zöld-sárga érrel

X Zöld-sárga ér nélkül

11 Vezető keresztmetszete mm²

Jelmagyarázat
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Műszeres jelzőkábelek

1 2 3 4 5 - 6 7 x 8

1 Szabvány

N DIN VDE szabvány

(N)  
or X A DIN VDE szabávny alapján

2 Szigetelés anyaga

Y Thermoplasztikus anyag (EPR)

X Térhálós anyag

G Elasztomer

HX Halogénmentes anyagok

3 Kábel megjelölések

A Egyerű kábel, köpeny nélkül

D Tömör vezető

AF Egyerű kábel, köpeny nélkül, finom sodrott

F Hajlékony lámpatest kábel

L Kábel fluoreszkáló csőben

LH Csatlakozókábel, alacsony teherbírással

MH Csatlakozókábel, mérsékelt teherbírással

SH Csatlakozókábel, jelentős teherbírással

SSH Csatlakozókábel, speciális teherbírással

SL Csatlakozó/hegesztőkábel

S Jelzőkábel

LS Alacsony súlyú jelzőkábel

FL Lapos kábel

Si Szilikon kábel

Z Twin kábel

GL Üveg kitöltő

Li Sodrott vezető a VDE 0812 alapján

Lif Sodrott vezető VDE 0812, extra finom húzott

4 Árnyékolás és egyéb speciális jellemzők

T Core strainer

Ö Fokozottan olajálló

U Lángálló

W Hőálló, időjárásálló

FE Élettartam specifikus szigetelés

C Réz szövet

D Réz huzal hélix

S Mechanikus védelem, acél szövet által

5 Köpeny anyaga

Y Thermoplasztikus anyag (EPR)

X Térhálós anyag

G Elasztomer

HX Halogénmentes anyagok

P/PUR Poliuretán (PUR)

6 Védővezető

J Zöld-sárga érrel

O Zöld-sárga ér nélül

7 Erek száma

8 Vezető keresztmetszete mm²

Erősáramú kábelek a DIN VDE 0271/0276 alapján

1 2 3 4 5 6 - 7 8 9 10 11

1 Szabvány

N DIN VDE szabvány

(N) A DIN VDE szabvánnyal alapján

2 Vezető anyaga

Réz (nincs jelölés)

A Alumínium

3 Szigetelés anyaga

Y PVC

2X Térhálós polietilén (PE-X)

4 Árnyékolás vagy koncentrikus vezető

C Koncentrikus réz vezető, hosszirányú csavarással

CW Koncentrikus réz vezető, hullámosan

CE Koncentrikus réz vezető, egyedülálló erekhez

S Réz árnyékolás

SE Rézárnyékolás erenként, többerű kábelen

H Vezetőképes réteg

(F) Hosszirányú vízzáró réteg

5 Páncélozás

B Acélszalag páncélozás

F Galvanizált lapos huzal

g Galvanizált acélszalag hélix

R Galvanizált kerek huzal

6 Köpeny anyaga

A Védőréteg, szálas anyagokból

K Ólom köpeny

KL Alumínium köpeny

Y PVC

2Y Polietilén (PE)

7 Védővezető

J Zöld-sárga érrel

O Zöld-sárga ér nélkül

8 Erek száma

9 Vezető keresztmetszete mm²

10 Vezető típusa

r... Kör szelvényű keresztmetszetű vezető

s... Szektor szelvényű keresztmetszetű vezető

o... Ovális vezető

..e... Egyerű vezető

...m Többerű vezető

..h Üreges vezető

/V Tömörített vezető

11 Feszültségszint

0.6/1 kV

3.6/6 kV

6/10 kV

12/20 kV

18/30 kV

20.8/36 kV
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