Biztonságos kábeleink
megmutatják az utat.
Az N2XH és N2XCWH kábeleink életeket mentenek.

LS0H kábelek, az emberélet
és a tulajdon védelmében.

Az N2XH és N2XCWH kábeleink életeket mentenek.
Ha egy zsúfolt épületben, például kórházban, irodaházban vagy iskolában tűz üt ki, a
kiürítésben nagy szolgálatot tehetnek az alacsony mérgező gáz- és füstkibocsátású kábelek.
Alacsony füstkibocsátású zéró halogén N2XH és N2XCWH kábeleink az EU építési termék
rendelete (CPR) szerinti B2ca osztályba tartoznak. Biztonságos választás, ami nem táplálja a
tüzet.

N2XH ÉS N2XCWH

FŐBB JELLEMZŐK

Alkalmazási terület
Mind az N2XH és az N2XCWH kábeleink alacsony füstkibocsátású és halogénmentes (LS0H) termékek. Ezek a
lángálló kábelek égés során a PVC kábeleknél sokkal
kevesebb és ritkább füstöt bocsátanak ki. A keletkező
füst emellett sokkal kevésbé mérgező. Mivel ezek a
kábelek tűz esetén kiemelten jól teljesítenek, nagy
látogatottságú középületekben, ipari komplexumokban,
villamos erőművekben, transzformátor-állomásokon,
önkormányzati létesítményekben, hotelekben,
bevásárlóközpontokban, kórházakban, iskolákban,
repülőtereken és metrókban alkalmazott fix
beépítésekre ajánljuk.

B2ca CPR osztály
Tűzálló kábel – korlátozott
tűzterjedés és alacsonyabb hőfok
LS0H – kevesebb mérgező füst és
korrozív savak
Magas és közepes kockázatú
létesítményekbe engedélyezve
Saját fejlesztésű lángálló
keverékkel

LS0H kábelek

PVC kábelek

Alacsony füstképződés.

Erős füstképződés.

Ritka füst, a kijáratokat könnyű megtalálni.

Fekete füst, a kijáratokat nehéz megtalálni.

Kevesebb mérgező gáz, könnyebb evakuálás.

Sok mérgező gáz, nehezebb evakuálás.

Ártalmatlan fehér por marad utána, sem a
fémeket, sem az elektromos eszközöket nem
károsítja.

Égése során az elektronikai alkatrészeket károsító és
a fémeket korrodáló sósav keletkezik.

Könnyebb feltakarítani, így rövidebb a kiesés.

Megnehezíti a takarítást, hosszabb leállás.

Környezetbarátabb, nem tartalmaz ftalátokat
és dioxint.

A környezetre káros, flatátokat és dioxint
tartalmaz.

www.prysmiangroup.hu
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BIZTONSÁGOS ÉS MEGBÍZHATÓ
VÁLASZTÁS
Tűz esetén három lényeges tényezőtől függ, hogy
megtaláljuk-e a menekülés útját: a füst, a látási
viszonyok és a levegőbe került mérgező anyagok
mennyisége. Az LS0H lángálló kábelek égés során a PVC
kábeleknél sokkal kevesebb és ritkább füstöt
bocsátanak ki. A keletkező füst emellett sokkal kevésbé
mérgező. Összességében tűz esetén az LS0H kábelekkel
szerelt területeken jobb látási viszonyok mellett több
időnk jut megtalálni a kijáratot, és így megnő a túlélés
esélye.
Egy tűzeset az elektronikus eszközökben,
berendezésekben és épületekben keletkező kár miatt
gyakran jelentős anyagi veszteséggel jár. A PVC égése
során sósav keletkezik, ami behatol a környező
anyagokba és korrodálja azokat. A sav ugyanígy
károsítja az elektromos berendezéseket,
számítógépeket és más eszközöket, így a
riasztóberendezéseket, vészjelző készülékeket és
biztonsági rendszereket. A tűz kioltásával azonban a

korrózió nem áll meg, lassan szétroncsolja a falakban
futó betonvasakat, lépcsőket és liftaknákat, és a
szerkezeti elemek a tűz elmúltával csak sok idő múlva
adják meg teljesen magukat. Az LS0H kábelek égése
során viszont csak ártalmatlan fehér por keletkezik,
ezzel is enyhíve a károkat. Emellett a tűzeset helyszíne
sokkal könnyebben és olcsóbban takarítható, azaz a
gyártás is hamarabb újraindulhat.

A kábeleket tűzállóssági teljesítményük szerint hét
osztályba sorolhatjuk, melyben a hőkibocsátás és a
lángterjedés a fő osztályozási szempontok:

Aca

A rendelet legfőbb célja, hogy az épületben tartózkodó
emberek tűz esetén nagyobb biztonságban legyenek,
márpedig a helyiségek és emeletek között, a padlóban és
a mennyezet felett futó kábelek viselkedése tűz esetén
döntő lehet.
Kábeleink teljes mértékben megfelelnek a CPR
előírásainak. Minden általunk gyártott kábelhez
tartozik egy teljesítménynyilatkozat (DoP) és szerepel
rajta a CE jelölés, ami igazolja az EN 50575 szabványban
meghatározott tűzvédelmi előírásoknak való
megfelelést.

B1ca B2ca Cca

Dca

Eca

Fca

Az Aca osztályba tartoznak a nem gyúlékony
(reakciómentes) kábelek, míg az Fca osztályba
tartoznak az Eca osztályra vonatkozó előírásokat nem
teljesítő (azaz határozatlan teljesítményű) kábelek.
A kábel hőkibocsátásának és lángterjedésének mértéke
mellett a B1ca, B2ca, Cca és Dca osztályok esetén három
kiegészítő osztályozási kritérium – füstkibocsátás, égve
csepegés és savasság – került meghatározásra.
A CPR osztályozást alkalmazva az N2XH/NA2XH kábeleink például a következő osztályba tartoznak:

B2ca- s1, d0, a1
Füstkibocsátás

CPR – A TŰZÁLLÓSÁGI
TELJESÍTMÉNYRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁS
A lakás- és kereskedelmi célú épületekben fix telepítésre
tervezett kábeleknek 2017 óta az EN 50575 szabványnak
és az EU építési termék rendeletében (CPR) foglaltaknak
kell megfelelniük. Az európai piacon forgalmazott
minden kábelt CE jelöléssel és a kábelek tűzzel szembeni
viselkedésére vonatkozó CPR besorolását is tartalmazó
teljesítménynyilatkozattal (DoP) kell ellátni.

AZ EUROPACABLE AJÁNLÁSAI

Osztályozások

CPR
kábelosztály

Savasság

Égve csepegés

Figyelembe véve a felmerült aggályokat, az Europacable az Európai Bizottságnak és a Mobilitáspolitikai
és Közlekedési Főigazgatóságnak küldött levelében a vasúti alagutakban és egyéb magas kockázatú
épületekben telepített kábelekre vonatkozó három fontos kritériumot emelt ki:

1) Dca osztályú kábelek nem alkalmazhatók, mivel – az Fca és Eca
osztályhoz hasonlóan – nem elégítik ki az alacsony
tűzterjedésre vonatkozó követelményt.
2) A kábeleknek az alacsony füstsűrűségre vonatkozó elfogadott
követelmény kielégítéséhez az s1a, s1b, s1 vagy s2 kiegészítő
osztályok előírásainak is meg kell felelniük.
3) A kábeleknek az alacsony toxicitásra vonatkozó elfogadott
követelmény kielégítéséhez az a1 vagy a2 kiegészítő osztály
előírásainak is meg kell felelniük. .

®

További információ:
https://www.prysmiangroup.com/en/markets/construction-and
-infrastructures/construction-products-regulation

MELYIK KÁBELT HOVA?
Az építményeket felhasználási céljuk szerint rendezve
meghatározható, hogy a kapcsolódó tűzveszély
fényében milyen osztályú kábelek javasoltak telepítésre.
Minél nagyobb a tűzveszélyességi besorolás, annál
magasabb osztályú kábelre van szükség:

• lakósűrűség
• menekülési útvonalak megközelíthetőséges
• a helyzet bonyolultsága a mentőcsapatok
beavatkozása szempontjából
• a populáció sérülékenysége
• örökségvédelmi szempontok

Válaszd a megfelelő kábelt

FÜSTKIBOCSÁTÁS (EN 61034-2)
s1

Alacsony füstkibocsátás

s1a

s1 > 80 % kibocsátás

s1b

s1 > 60 % < 80 % kibocsátással

s2

Közepes füstkibocsátás

s3

A fentiek közül egyik sem

ÉGVE CSEPEGÉS (EN 50399)
d0

Nincs lángoló csepp/részecske képződés

d1

10 mp-en át lángoló cseppek/részecskék

d2

A fentiek közül egyik sem

SAVASSÁG (EN 60754-2)
a1

Enyhe savasság < 2.5 µS/mm, pH > 4.3

a2

Savasság < 10 μS/mm, pH > 4.3

a3

A fentiek közül egyik sem

Építmény

Jellemzők

Kritérium/Osztályok

Vasút- és metróállomások,
repülőterek és toronyházak

A világ minden részéről származó, különféle nyelveket beszélő, a
tűzjelzéseket és menekülési útvonalakat nem ismerő emberekkel teli
létesítmények.

Magas kockázat
B2 ca

Egészségügyi, rehabilitációs és
hosszú távú ellátást nyújtó
létesítmények

Olyan épületek, ahol kiemelten fontos a gyors kiürítés, a bent tartózkodók
segítségre szorulnak és az épületben folyó tevékenységeket nem lehet
megszakítani (pl. műtétek). .

Közepes kockázat
B2 ca és C ca

Kulturális és szórakoztató létesítmények

Zsúfolt és gyakran régi épületek, amelyek nem teszik lehetővé a gyors
kiürítést. Sokszor olyan műtárgyak is megtalálhatók bennük, amiket a füsttől
és savas gázoktól meg kell óvni. .

Közepes kockázat
B2 ca és C ca

Irodák, iskolák és szabadidős
épületek

Jellemzően a tűzvédelmi óvintézkedéseket és tűzjelzéseket korlátozottan
ismerő tömegekkel zsúfolt terek.

Közepes kockázat
B2 ca és C ca

Szálláshelyek

A hoteleket, moteleket, turistafalvakat és egyéb szálláshelyeket látogató
tömegek általában nem ismerik az evakuációs útvonalakat

Közepes kockázat
B2 ca és C ca

Bevásárlóközpontoks

Nagy embertömegek, gyakran családok befogadására tervezett épületek.
A vásárlók általában nem ismerik az épület tűzjelzéseit és menekülési
útvonalait.

Közepes kockázat
B2 ca és C ca

Lakóépületek, kis piacok, boltok és
éttermek

A menekülési útvonalakat ismerő, ott élő embereket kiszolgáló épületek
és/vagy könnyen megtalálható vészkijáratokkal rendelkező kisebb
létesítmények.

Alacsony kockázat
D ca

Az Europacable és több különböző európai előírás ajánlásával..
További részletek: www.europacable.eu
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MŰSZAKI ADATOK
N2XH

N2XCWH
N2XH

Általános adatok
Típus megnevezése

N2XH-O(J)

N2XCWH

Szabvány

VDE 0276-604

VDE 0276-604

Vezető

Réz

Réz

Vezető szerkezete

R (RE – tömör körszelvényű vagy RM – sodrott
körszelvényű)
S (SE – tömör szektorszelvényű vagy SM – sodrott
szektorszelvényű)

Kivitelezési jellemzők

Erek száma ×
keresztmetszet
(mm²)

Súly
kb. (kg/km)

Kerek egyerű

Erek száma ×
keresztmetszet
(mm²)

Kábel átmérője
kb. (mm)

Súly
kb. (kg/km)

4×50 R

34.2

2450

1×10 R

14.4

322

4×70 R

38.7

3336

RM – sodrott körszelvényű
SM – sodrott szektorszelvényű

1×16 R

15.3

395

4×95 R

42.7

4371

1×25 R

16.5

504

5×16 R

27.9

1358

17.5

610

5×25 R

31.1

1865

747

5×35 R

33.8

2365

Szigetelés

THPE

THPE

1×35 R

Ér azonosítás

Erek színe a VDE 0293-308 alapján

Erek színe a VDE 0293-308 alapján

1×50 R

18.7

Kitöltés

-

LS0H

1×70 R

20.6

975

5×50 R

37.1

3028

22.2

1242

5×70 R

42.2

4119

Elválasztó szalag

-

Lángálló szalag

1×95 R

Övréteg

Halogénmentes extrudált polimer (LS0H)

Halogénmentes extrudált polimer (LS0H)

1×120 R

23.9

1498

5×95 R

46.6

5418

25.7

1786

5×120 R

51.1

6664

55.9

8073

Koncentrikus vezető

-

Koncentrikus hullám formájú vezető, rézből

1×150 R

Külső köpeny

Halogénmentes (LS0H), lángálló keverék

Halogénmentes (LS0H), lángálló keverék

1×185 R

27.7

2170

5×150 R

1×240 R

30.3

2748

Szektoriális + Kerek többerű

Külső köpeny színe

Fekete

Fekete

Elektromos paraméterek
Névleges feszültség

0.6/1 kV

0.6/1 kV

Maximálisan engedélyezett működési
váltóáramú feszültség

1.2 kV

1.2 kV

Maximálisan engedélyezett működési
egyenáramú feszültség

1.8 kV

1.8 kV

Váltóáram tesztfeszültsége

4 kV

4 kV

Kábel rugalmassága

Merev

Merev

Min. hajlítási sugár telepítésnél

12×D (több erű), 15×D (egy erű)

12×D (több erű), 15×D (egy erű)

Szilikonmentes

Igen

Igen

Ólommentes

Igen

Igen

Vegyszerálló

Nem

Nem

UV álló

Igen

Igen

Max. működési hőmérséklet

90 °C

90 °C

CPR osztály

B2 ca

B2 ca

RoHS/REACH megfelelés

Igen

Igen

Időjárásálló

Igen

Igen

Függőleges lángterjedési vizsgálat

EN 60332-1-2

EN 60332-1-2

Kábel- vagy vezetékkötegek függőleges
lángterjedésének vizsgálata

EN 50399

EN 50399

Füstsűrűség

EN 61034-2

EN 61034-2

Halogénmentesség

EN 60754-1

EN 60754-1

Égéskor fejlődő gázok maró képessége

EN 60754-2

EN 60754-2

Kábel tulajdonságai

1×300 R

32.7

3346

3×35 S / 16 R

29.5

1735

1×400 R

35.9

4200

3×50 S / 25 R

31.4

2194

1×500 R

39.6

5272

Szektoriális többerű

1×630 R

43.6

6686

3×70 S / 35 S

34.7

2929

3×95 S / 50 S

38.3

3843

Kerek többerű
3×16 R

24.2

975

3×120 S / 70 S

41.4

4764

3×25 R

26.8

1308

3×150 S / 70 S

45.4

5643

3×35 R

28.9

1629

4×35 S

30.2

1924

4×16 R

26.0

1127

4×50 S

32.7

2431

4×25 R

28.9

1531

4×70 S

36.9

3288

4×35 R

31.3

1928

4×95 S

40.5

4325

Egyéb szerkezetek is elérhetőek. A kábelek kaphatóak a CPR Eca besorolású osztálya szerint is. Keressen minket a részletekért..

Lángállósági tulajdonságok

N2XCWH

Hőmérsékleti paraméterek
Vezető max. működési hőmérséklete

90 °C

90 °C

Max. működési hőmérséklet rövidzárlat
esetén

250 °C

250 °C

Telepítési min. hőmérséklet

-5 °C

-5 °C

Telepítési lehetőséget
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Kábel átmérője
kb. (mm)

N2XH

Szabadon (beltéren és kültéren)

Igen

Igen

Csatornában

Megengedett – ahol nem érintkezik vízzel

Megengedett – ahol nem érintkezik vízzel

www.prysmiangroup.hu

Erek száma ×
keresztmetszet
(mm²)

N2XCWH
Erek száma ×
keresztmetszet
(mm²)

Kábel átmérője
kb. (mm)

Súly
kb. (kg/km)

3×120 S / 70

39.9

4701

3×16 R / 16

24.7

1087

3×185 S / 95

47.9

6964

3×25 R / 16

26.8

1370

4×35 S / 16

30.2

2014

Kerek többerű

Kábel átmérője
kb. (mm)

Súly
kb. (kg/km)

3×35 R / 16

26.0

1259

4×50 S / 25

33.5

2639

4×25 R / 16

28.8

1656

4×70 S / 35

37.8

3591

4×95 S / 50

41.8

4750

3×35 S / 16

26.8

1612

4×120 S / 70

45.9

5968

3×50 S / 25

29.5

2085

4×150 S / 75

49.9

7098

3×70 S / 35

33.5

2864

4×240 S / 120

60.7

11378

3×95 S / 50

37.1

3774

Szektoriális többerű

Egyéb szerkezetek is elérhetőek. A kábelek kaphatóak a CPR Eca besorolású osztálya szerint is. Keressen minket a részletekért.

www.prysmiangroup.hu

7

Linking the future

Prysmian Group
Prysmian MKM Kft.
Tel: +36 1 382 2222
E-mail: infocables-hu@prysmiangroup.com
www.prysmiangroup.hu

© All rights reserved by Prysmian Group 2020-09 | Version 2.

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.

