
                                 
  
 

PCM Çift Sayısı/Pair no    : 2∼16 
Kesit/Cross Section : 0.40-0.60 mm

     
 
 
 
 
 
 

KULLANIM ALANI :  Bu ekranlanmamış kablolar, haberleşme ve bilgi proses sistemlerinde bina içi uygulamalarında kullanılır. Ayrıca bu kablolar 
ofis içindeki haberleşme cihazlarının bağlantılarında da kullanılmaktadır. 2 Mbit/s ‘e kadar olan veri ve dataların iletiminde kullanılırlar, ISDN 
uygulamaları için uygundurlar. Enerji kablosu olarak kullanılamazlar ve de yer altına direkt olarak döşenemezler.            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KABLO YAPISI  TEKNİK ÖZELLİKLER 
İletken : Som elektrolitik tavlı veya kalaylı   bakır iletken Standart : VDE 0816’ ya uygun 

 
 
 
 
 

           

İzolasyon : Solid PE kompound  
Çift : İki damar bir çift oluşturacak şekilde bükülür 
Büküm : Çiftler sabit adımda katlar halinde bükülür 
Ayrıcı : Polyester bant   
1.Ekran : Toprak teliyle birlikte alüminyum polyester  
2.Ekran : %65 kapamalı ince kalaylı   bakır örgü 
Dış kılıf : Alev geciktiricili özel PVC kompound 
Dış kılıf rengi : RAL 7032,Gri  

 

İzolasyon direnci  : >5000 Mohm.km 
Efektif kapasite (800 Hz)  : 75 nF/km 
Çalışma gerilimi  : 300 V 
Test gerilimi (AC 50 Hz) : 1200 V 
Çalışma sıcaklığı  : -30 °C / +70 °C 
Min. bükülme yarıçapı : 10 x D 
Alev geciktirici test : IEC 60332-1 &  EN 50265-2-1 

 

PCM-PIMF Çift Sayısı/Pair no    : 2∼16 
Kesit/Cross Section : 0.40-0.60 mm

KULLANIM ALANI :  Bu ekranlanmamış kablolar, haberleşme ve bilgi proses sistemlerinde bina içi uygulamalarında kullanılır. Ayrıca bu kablolar 
ofis içindeki haberleşme cihazlarının bağlantılarında da kullanılmaktadır. 2 Mbit/s ‘e kadar olan veri ve dataların iletiminde kullanılırlar, ISDN 
uygulamaları için uygundurlar. Enerji kablosu olarak kullanılamazlar ve de yer altına direkt olarak döşenemezler.            

KABLO YAPISI  TEKNİK ÖZELLİKLER 
İletken : Som elektrolitik tavlı veya kalaylı   bakır iletken Standart : VDE 0816’ ya uygun 
İzolasyon : Solid PE kompound veya Köpük-Tabaka PE 
Çift : İki damar bir çift oluşturacak şekilde bükülür 
PIMF  
Yapısı 
 

: 
 
 

Çiftlerin üzerine polyester bant, toprak teli (7 
telli), AL-PES bant ve üzerine polyester bant 
sarılır.  

Büküm 
 

: 
 

Çiftler sabit adımda katlar halinde bükülür 
Pairs laid up in layers of optimum pitch 

Ayrıcı : Polyester bant   
1.Ekran : Toprak teliyle birlikte alüminyum polyester  
2.Ekran : %65 kapamalı ince kalaylı   bakır örgü 
Dış kılıf : Alev geciktiricili özel PVC kompound 
Dış kılıf rengi : RAL 7032,Gri  

 

İzolasyon direnci  : >5000 Mohm.km 
Efektif kapasite (800 Hz)  : 40~75 nF/km 
Çalışma gerilimi  : 300 V 
Test gerilimi (AC 50 Hz) : 1200 V 
Çalışma sıcaklığı  : -30 °C / +70 °C 
Min. bükülme yarıçapı : 10 x D 
Alev geciktirici test Flame  : IEC 60332-1 &  EN 50265-2-1 

 

 


