
Kisfeszültségű kínálatunk mindenféle ízlést kielégít.

Fogyasztásra kész.



PE
A PE, vagy polietilén egy másik, nagy  
teherbírású és tartós műanyag, ami emiatt  
ideális földkábelekhez. Mindazonáltal a PE  
magas hőmérsékletnek kitéve ég, ezért nem  
alkalmas épületekben és olyan belső terekben 
való telepítésre, ahol emberek vagy állatok 
tartózkodnak.

LS0H
Az LS0H az alacsony füstkibocsátás zéró halogén 
rövidítése. Az LS0H a PVC-vel megegyező  
figyelemreméltó tulajdonságokkal rendelkezik 
azzal a különbséggel, hogy égés során sokkal  
kevesebb sötét, mérgező füstöt bocsát ki, ami 
tűz esetén megnehezítené az evakuálást.  
Emellett a villamos berendezésekre káros  
sósavat, valamint a környezetre és élő  
szervezetekre veszélyes ftalátokat és dioxint sem 
tartalmaz. E tulajdonságoknak köszönhetően az 
LS0H kábeleket gyakran használják lakó- és 
irodaépületekben.

A plasztikról a gyakorlatban 
Elgondolkodtál már a kábelekben használt műanyagok sokféleségén és azon, hogy miért vagy mikor 
válaszd egyiket vagy másikat? Az alábbi rövid tájékoztatóból megtudhatod a kábelekben használt 
műanyagok előnyeit.

PVC
A PVC, vagy polivinil-klorid egy sokrétű és  
rugalmas anyag, amely különböző  
berendezésekben megtalálható. A PVC  
kábeleket szakítószilárdságuknak és ezzel együtt 
rugalmasságuknak, jó vezetőképességüknek és  
könnyű szerelhetőségüknek köszönhetően 
gyakran használják házon belüli kábelezéshez, 
háztartási készülékekhez, műszerkábelezéshez  
és energiaszolgáltatási megoldásokhoz.

THPE
A térhálósított PE szintén polietilén, amely a 
tulajdonságait tekintve a PE-hez hasonlóan 
tartós, valamint jól ellenáll a nedvességnek és 
vegyi anyagoknak. A THPE ezen felül jobban 
ellenáll a hőnek és melegítést követően  
megtartja a formáját. Tulajdonságainak 
köszönhetően nagyon jó kábelszigetelő és 
földkábel alapanyag. Az THPE-t gyakran 
használják energiakábelekhez és 
épületkábelezéshez.  



Kisfeszültségű kínálatunk mindenféle ízlést kielégít.
A megfelelő kisfeszültségű kábel kiválasztása során vedd figyelembe, hogy milyen körülmények 
között és célokra használod a terméket. Kisfeszültségű kábelmenünkben egyaránt  
megtalálhatók a PVC köpenyes páncélozott kábelek csakúgy, mint a tűzálló LS0H kábelek. Ha 
késztermékeink között mégsem találsz ízlésednek megfelelőt, örömmel dolgozunk ki egy  
receptet kifejezetten a Te ízlésedre szabva. Egészségedre!  

Kínálatunk
A kisfeszültségű kábelekkel szemben alapelvárás a  
megbízhatóság és a kiemelkedő beépített teljesítmény. 
Páratlan kisfeszültségű kábelportfóliónk minden tagját a 
lehető legmagasabb minőségi igényeknek megfelelően 
gyártjuk. Kábeleinket vevőink igényeinek  
megfelelően, egyedi specifikációk szerint bármikor 
elkészítjük. Legyen szó bármilyen felhasználási 
területről, a köpenyek széles választéka minden igényt 
kielégít. A képet a tömszelence, bekötő-, csatlakozó- és 
lezárószerelvények széles skálája teszi teljessé.

Villamos berendezéseink 50 V és 1000 V váltóáramú,  
illetve 75 V és 1500 V közötti egyenáramú feszültségen 
történő használatra készültek.

Magyar termékek
A Prysmian MKM Európában és azon kívül is a  
legmodernebb technológián, következetesen kiváló 
teljesítésen és a fejlődő piac igényeinek átfogó 
megértésén alapuló kábel megoldásokat kínál  
ügyfeleink és a közösségek számára. Kisteleki  
kábelgyárunk biztonságos és hosszú élettartamú  
kisfeszültségű kábelek tervezésére és gyártására 
szakosodott. 

Ha egy zsúfolt épületben, például  
kórházban, irodaházban vagy iskolában tűz 
üt ki, a kiürítésben nagy szolgálatot  
tehetnek az alacsony mérgező gáz  
kibocsátású és füstsűrűségű kábelek.  
Alacsony füstkibocsátású zéró halogén 
N2XH és NA2XH kábeleink az EU építési  
termék rendelete (CPR) szerinti B2ca  
osztályúak.  
Biztonságos választás, ami nem táplálja a 
tüzet.

Afumex N2XH és NA2XH kábeleink életeket mentenek.

Biztonságos kábelekkel az élvonalban.

www.prysmiangroup.hu





Termékeink
Kisfeszültségű kábelek átfogó portfólióját kínáljuk a 
hajlékonytól a merev kábelekig, valamint a PVC-től az 
alacsony füstkibocsátású zéró halogén anyagokig. 
Ezen felül rendelkezünk az egyedi piaci és vevői  
igényeket és normákat kielégítő személyre szabott 
megoldások kifejlesztéséhez szükséges  
tapasztalattal és eszközökkel.

Páncélozott kábelek PVC köpennyel
0,1/1 kV acélszalagos páncélozású többeres kábelek 
szabadtéri, napsugárzástól védett alkalmazásra. 
Közvetlenül földbe, kábelcsatornába ill. védőcsőbe 
fektethető.

Kábelek PE köpennyel
0,1/1 kV kábelek szabadtéri, napsugárzástól védett 
alkalmazásra. Közvetlenül földbe, kábelcsatornába 
ill. védőcsőbe fektethető.

Kábelek PVC köpennyel
0,1/1 kV több- és egyeres kábelek beltéri és/vagy  
szabadtéri alkalmazásra. A kábelek legtöbbje  
napsugárzás ellen védett. Közvetlenül földbe,  
kábelcsatornába ill. védőcsőbe fektethető.

PVC köpenyes és kiegészítő árnyékolású kábelek
0,6/1 kV kábelek szabadtéri, napsugárzástól védett 
alkalmazásra. Közvetlenül földbe, kábelcsatornába 
ill. védőcsőbe fektethető.

Kábelek THPE szigeteléssel és PVC köpennyel
0,6/1 kV kábelek szabadtéri, napsurgárzástól  
védett alkalmazásra. Közvetlenül földbe,  
kábelcsatornába ill. védőcsőbe fektethető.

Halogénmentes kábelek
0,6/1 kV kábelek beltéri és szabadtéri, napsug-
árzástól védett alkalmazásra. Közvetlenül földbe, 
kábelcsatornába ill. védőcsőbe fektethető.

PVC szigetelésű és köpenyű kábelek koncentrikus 
vezetővel
0,6/1 kV kábelek szabadtéri, napsugárzástól védett 
alkalmazásra. 

PVC szigetelésű és köpenyű, páncélozott  
jelzőkábelek
0,6/1 kV kábelek szabadtéri, napsugárzástól védett 
alkalmazásra. Közvetlenül földbe, kábelcsatornába 
ill. védőcsőbe fektethető.

www.prysmiangroup.hu



A jelen tájékoztatóban foglaltak másolása, újranyomtatása vagy sokszorosítása részben vagy egészben bármilyen formában kizárólag a Prysmian Csoport

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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