Minden a részletekben rejlik.
Vezérlő kábeleink mindent pontosan működtetnek.

ELKÖTELEZETTEK VAGYUNK

Vezérlőkábeleink mindent pontosan működtetnek.
Ha azt szeretné, hogy minden létfontosságú elektromos műszere, számítógépe és
vezérlőberendezése úgy működjön, akár egy svájci óra, válassza a Prysmian megbízható
vezérlőkábeleit. Minden kábelünk lángálló, és ha éppen a legszigorúbb szabványoknak
megfelelő elektromágneses védelemre van szüksége, nekünk az sem okoz problémát.
Kábeleink mindig óramű pontossággal teszik a dolgukat.

Az innovatív megoldások
csökkentik az ökológiai
lábnyomunkat.
“A kábelipar globális piacvezetőjeként különösen fontos számunkra a fenntarthatóság. Kulcsfontosságú olyan vezető megoldásokat találni, amelyekért végül nem a Földünkkel fizetünk. Az új
ökokábelünk csak egy példa a sok erőfeszítés közül.”
Séllei Zsolt,
Kistelei gyárigazgató, Prysmian Group Magyarország.

Üdvözöld az új generációs PVC ökokábeleinket. Minden tevékenységünk során igyekszünk

egyre környezetbarátabbá válni. Kisteleki gyáregységünkben K+F mérnökeink sikeresen kifejlesztették a részben újrahasznosított alapanyagokból gyártott kábeleket. Ily módon ke-

vesebb alapanyagot és energiát használunk fel, fejlesztjük hulladékgazdálkodásunkat, vala-

mint csökkentjük az üvegházhatású gázok kibocsátását. Mindezt úgy, hogy megőrizzük a már

Kínálatunk

Magyar termékek

A Prysmian MKM műszeres vezérlőkábeleit széles
körben használják a legváltozatosabb körülmények
között, leggyakrabban olyan vezérlőkhöz, ahol
megfelelő elektromos zaj elleni védelem szükséges.
Ezeket az egyenként árnyékolt kábeleket analóg
adatátvitelre tervezték, és az összes vonatkozó
szabványnak és rendeletnek megfelelnek, amit
tesztek sora garantál.

A Prysmian MKM Magyarországon és Európa-szerte
egyaránt a legmagasabb minőségű kábelmegoldásokkal szolgálja ki ügyfeleit, ami a piaci igények ismeretén,
a kiválóságon és a vevőink szükségleteinek mélyreható
megértésén alapszik. Kisteleki gyárunkban a
vezérlőkábeleink gyártása hosszú múltra tekint vissza,
amik minőségüknek köszönhetően elég tartósak és
ellenállóak ahhoz, hogy energiát szolgáltassanak
évtizedeken át.

Erősségeink között említésre méltó termékeink
korszerű nyomonkövethetősége, a pontos kiszállítás,
az átgondolt költségvezetés, a csatornakezelés,
valamint a jó ügyfélkapcsolatok.
Mindemellett fontosnak tartjuk a teljeskörű
szolgáltatásnyújtást, így állunk rendelkezésre
vásárlás előtt, alatt, és utána is.

megszokott színvonalas minőséget. A nagy utazások mindig kis lépésekkel kezdődnek.
Szeretnél többet megtudni?

Látogass el a honlapunkra: www.prysmiangroup.hu

Kiváló teljesítmény.
YSLY jelzőkábeleink igazi összhangot teremtenek.
A mai felgyorsult világban a technológia egyre
nagyobb teret hódít, ezért létfontosságú, hogy a
gyárak és irodák statikus és mobil eszközei
tartsák a lépést a fejlődéssel. Könnyű és hajlékony
YSLY kábeleink tökéletesen alkalmasak arra, hogy
felvegyék a tempót mind a technológiai fejlődéssel, mind a fenntarthatósággal.
Mi, a Prysmian Group-nál törekszünk arra, hogy
egyre több terméküket környezetbarát módon
gyártsuk.

www.prysmiangroup.hu

Termékeink
Vezérlőkábeleinket rögzített telepítés során mérési
vagy folyamatvezérlési alkalmazásokban használják
analóg jelek továbbítására. A műszeres
vezérlőkábelek széles skáláját kínáljuk változatos
tervezési lehetőségekkel, a szükséges szabványok és
az ügyfelek igényeitől függően.

YSLCY

YSLYCY

YSLY

YSLYQY

www.prysmiangroup.hu

Linking the future

írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Jelen dokumentumban foglalt információ a kiadás idején legjobb tudomásunk szerint helyes volt. A Prysmian Csoport
fenntartja a jogot, hogy a jelen műszaki leírást előzetes értesítés nélkül módosítsa. A műszaki leírás kizárólag a Prysmian Csoport kifejezett
felhatalmazásával bír szerződésszerű érvényességgel.
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