
Kettő az egyben.
Hibrid kábeleinkben egyszerre van meg az elektromosság  
és az adatátviteli lehetőség.



„Időt, helyet és  
 pénzt takarít meg.”
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Hibrid kábeleinkben egyszerre van meg az  
elektromosság és az adatátviteli lehetőség.
Egy olyan kábel esetében, ahol az adatok átvitelének lehetősége és az elektromosság 
egyszerre van jelen, rengeteg időt takaríthat meg a telepítés során. Emellett a mini- 
dizájnnak köszönhetően a kábelek kisebb helyigényűek, és pontosan ott fektetheti  
le őket, ahol maximalizálni szeretné az FTTP alkalmazások lefedettségét. 

HIBRID ÜVEGSZÁLAS-ENERGIAKÁBEL

Alkalmazás

A hibrid üvegszálas-energiakábelünk kombinálja az optikai 
szálat és az alumínium vezetőket egyetlen könnyű kábelben. 
A tökéletes megoldás minden FTTP (Fibre To The Premises) 
alkalmazás esetében. A mini-dizájn különösen előnyös  
városi villamosenergia-hálózatok kialakítása során,  
mivel pontosan ott elhelyezhető, ahol a lefedettség  
maximalizálása szükséges. 

A speciálisan kialakított anyagok lehetővé teszik az  
olyan teljesítmény jellemzőknek való megfelelést, mint  
a hosszú távú megbízható működés a legdurvább  
környezeti viszonyok között és a kiváló tartósság ipari  
felhasználás során.

Hibrid kábeleink teljes mértékben testre szabhatóak  
annak érdekében, hogy tökéletesen megfeleljenek  
vásárlóink elvárásainkak. 

Kettő az egyben - a telepítés során  
időt és helyet takarít meg

Mini-dizájn a könnyű kezelhetőségért

Hő és nedvesség álló

Alkalmas alacsony feszültségű kábelek 
esetében 70 °C-on, középfeszültségű 
kábelek esetében 90 °C-on történő  
folyamatos használatra

 

 

FŐBB JELLEMZŐK

(N)AYY-J 4x240 SM+OT 12/8 (N)AYY-J 4x25 RE+OT 12/8

NA2XS(F)2Y-OT 3x1x240 RM25 6/10 kV+2xOT 14/10 NA2XS(F)2YY-OT 1x…RM/…+OT 14/10
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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.


