Terjeszd ki a hálózataidat.
Középfeszültségű kábelkínálatunk által bővülnek a lehetőségeid.

ELKÖTELEZETTEN AZ INNOVÁCIÓÉRT

PRY-CAM,
a vezeték nélküli kábelfelügyelet.
“A PRY-CAM célja, hogy forradalmasítsa a villamos
rendszerek felügyeletét és diagnosztikáját.”

Roberto Candela, Vezérigazgató - Prysmian Electronics

A közép- és magasfeszültségű villamos hálózatok részleges kisülésének mérése

paradigmaváltáson megy keresztül. Új, vezeték nélküli technológiánknak köszönhetően a

kábelek állapotfelügyelete és mérése valós időben, szolgáltatáskiesés nélkül a távolból is
megvalósulhat. A hagyományos technológiához képest jelentősen biztonságosabb,
gyorsabb, olcsóbb és nem utolsósorban megbízhatóbb megoldással szolgálunk.

Ezen túlmenően minden adat felett teljes ellenőrzést biztosítunk. Mivel a felügyeletet külső

szakértő bevonása nélkül magad végzed, a gyűjtött adatokat a felhőben is tárolhatod.

Az adatok így a hét minden napján bármikor rendelkezésre állnak, elősegítve a jövőbeli

beruházásokat illető tudatos, átgondolt döntések meghozatalát. A PRY-CAM biztosítja, hogy

mindent ügyedet a saját kezedben tartsd.
Szeretnél többet megtudni?

Látogass el a honlapunkra: www.prysmiangroup.com

Középfeszültségű kábelkínálatunk által bővülnek a lehetőségeid.
Célunk, hogy a világ minden területén segítsük a villamosenergia-elosztást. Portfóliónkban
ehhez minden megvan az elosztóhálózathoz kapcsolódó legkorszerűbb középfeszültségű
kábelrendszerektől az összes szükséges csatlakozóberendezésekig és szolgáltatásokig.
Mindezt pedig összekötik a különböző alkalmazásokat teljeskörűen kielégítő egyedi
megoldásaink.

Kínálatunk

Magyar termékek

Középfeszültségű kábelek széles skáláját kínáljuk
kereskedelmi, ipari és városi lakossági hálózatok
kiszolgálására. Villamos berendezéseink fejlesztése és

A Prysmian MKM Európában és azon kívül is a

gyártása során kiemelt szerepet kap a kiváló minőség,
mely biztosítja a legszigorúbb tanúsítványoknak és
szabványoknak megfelelő megbízható termékeket.
Emellett, tapasztalt szakembereink bármilyen
erősáramú rendszerek követelményeit kielégítő, testre
szabott mérnöki és telepítési szolgáltatásokat
nyújtanak ügyfeleink számára.

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.

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
középfeszültségű kábelek tervezésére és gyártására
szakosodott.

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

PE

THPE

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.

A térhálósított PE szintén polietilén, amely a
tulajdonságait tekintve a PE-hez hasonlóan
tartós, valamint jól ellenáll a nedvességnek és
a vegyi anyagoknak. A THPE ezen felül jobban

ellenáll a hőnek és melegítést követően megtartja a formáját. Tulajdonságainak köszönhetően nagyon jó kábelszigetelő és földkábel
alapanyag. A THPE-t gyakran használják energiakábelekhez és épületkábelezéshez.

www.prysmiangroup.hu

Termékeink
A Prysmian MKM a különböző referencia szabványokat
és vevőigényeket messzemenőkig kielégítő
középfeszültségű kábelek széles skáláját kínálja.
Középfeszültségű kábeleink mindegyikének kiemelt
ellenálló képességét a vegyi anyagokkal, nedvességgel
és hővel szemben a THPE szigetelés biztosítja.

Kábelek PVC szigeteléssel és köpennyel
3,6/6 kV kábelek. Szabadban, közvetlenül földbe, kábelcsatornába ill. védőcsőbe fektethető.
3 erŰ kábelek PE köpennyel
6/10,12/20, 18/30 és 20/36 kV kábelek szabadtéri,
napsugárzástól védett alkalmazásra. Közvetlenül
földbe, kábelcsatornába ill. védőcsőbe fektethető.
3 erŰ kábelek PVC köpennyel
6/10,12/20, 18/30 és 20/36 kV kábelek szabadtéri,
napsugárzástól védett alkalmazásra. Közvetlenül
földbe, kábelcsatornába ill. védőcsőbe fektethető.
Kábelek PE köpennyel
6/10,12/20, 18/30 és 20/36 kV kábelek szabadtéri,
napsugárzástól védett alkalmazásra. Közvetlenül
földbe, kábelcsatornába ill. védőcsőbe fektethető.

Kábelek PVC köpennyel
6/10,12/20, 18/30 és 20/36 kV kábelek szabadtéri,
napsugárzástól védett alkalmazásra. Közvetlenül
földbe, kábelcsatornába ill. védőcsőbe fektethető.
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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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