FABRYKA KABLI

ROK ZAŁOŻENIA 1988

PROGRAM PRODUKCJI
KABLE

		
		

 TELEINFORMATYCZNE
 TELEKOMUNIKACYJNE
 TELETECHNICZNE

W OFERCIE KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
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COMPLIANT

Wszystkie wyroby Fabryki Kabli MADEX spełniajà dyrektyw´ ROHS.

ISO 9001:2008
ISO 14001:2005

FABRYKA KABLI

rok za∏o˝enia 1988

ponad 20 lat tradycji
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Fabryka Kabli Madex dzia∏a na rynku od 1988 roku.
Fabryka Kabli Madex jest uznanym dostawcà dla
najwi´kszych odbiorców kabli z bran˝y telekomunikacyjnej
i teleinformatycznej.
Firma specjalizuje si´ w produkcji kabli i przewodów:
 teleinformatycznych
 telekomunikacyjnych
 szerokopasmowych
 ognioodpornych i bezhalogenowych
 elektroenergetycznych
 współosiowych
 sygnalizacyjnych
 dla automatyki i sterowania
Nasze linie produkcyjne wyposa˝one sà w maszyny
i urzàdzenia najlepszych firm z bran˝y maszyn kablowych
Northampton Machinery Company, Henrich, Wardwell, Unitek
oraz Beta Lasermike.
W pe∏ni skomputeryzowane laboratorium badawczo-kontrolne,
wyposa˝one w najnowsze urzàdzenia firmy AESA Cortaillod,
pozwala nam na wszechstronnà ocen´ jakoÊci u˝ytych
materia∏ów i wyrobu finalnego.
Sta∏e utrzymanie wysokiej jakoÊci produkcji jest mo˝liwe dzi´ki
wdro˝eniu w 1997 roku Systemu Zarzàdzania JakoÊcià ISO 9002,
recertyfikowanego w 2003 r. wg ISO 9001:2000.
W trosce o Êrodowisko naturalne wprowadziliÊmy w firmie
System Zarzàdzania Ârodowiskiem ISO 14001:2005.
Oferowane przez nas kable spe∏niajà wymagania jakoÊciowe
stawiane wspó∏czesnym produktom bran˝y kablowej.
Potwierdzajà to posiadane Certyfikaty JakoÊci.
Celem dzia∏ania firmy jest oferowanie produktów najlepszej
jakoÊci po konkurencyjnych cenach przy zapewnieniu
najbardziej dogodnego dla Klienta terminu i miejsca dostawy.
JakoÊç ca∏ego procesu produkcji kabli teleinformatycznych,
nie tylko parametrów elektrycznych, potwierdzajà uzyskane
przez nas certyfikaty duƒskiej firmy 3P - honorowane na
ca∏ym Êwiecie.
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Oferta handlowa Fabryki Kabli MADEX obejmuje kable i przewody:









teleinformatyczne
telekomunikacyjne
szerokopasmowe
ognioodporne i bezhalogenowe
elektroenergetyczne
wspó∏osiowe
sygnalizacyjne
dla automatyki i sterowania

Nasze realizacje:
 Galerie handlowe

Metro warszawskie

 PKP

MEN - szkoły w Polsce

 Deweloperzy

TPSA
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KABLE I PRZEWODY

TELEINFORMATYCZNE
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KABLE I PRZEWODY TELEINFORMATYCZNE
Kable teleinformatyczne, nieekranowane z ˝y∏ami jednodrutowymi, wewn´trzne
Rodzaj kabla

UTP
UTP
UTP
UTP
UTP
UTP

2PR 24AWG Cat. 5e
4PR 24AWG Cat. 5e
Ultralink 4x2x0.5 Cat. 5e
2x4PR 24AWG Cat. 5e
4PR 23AWG Cat. 6
2x4PR 23AWG Cat. 6

Norma
ZN-MADEX-04
ISO/IEC 11801
EN 50173
IEC 61156-5
EN 50288-3-1 (Cat.5e)
EN 50288-6-1 (Cat.6)
ANSI/TIA/EIA 568-B.2.

PKWiU

Uwagi:

31.30.13 – 30.54

Symbol wg ISO/IEC 11801 (Za∏àcznik 2)
U/UTP odpowiednik UTP
Wszystkie kable mogà byç wykonane
w pow∏oce PVC lub LSOH.
Podstawowy kolor pow∏oki – szary.
Na ˝yczenie klienta pow∏oka kabli
mo˝e byç wykonana w innym
kolorze.

Próba palnoÊci wed∏ug
IEC 60332-1

Zastosowanie

Kable przeznaczone sà do wykonywania instalacji wewn´trznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych
nienara˝onych na wp∏yw zak∏óceƒ elektromagnetycznych.
Tory kabli kategorii 5e przewidziane sà do pracy przy cz´stotliwoÊciach do 100 MHz, z przep∏ywnoÊcià binarnà do 1 Gb/s.
Tory kabli kategorii 6 przewidziane sà do pracy przy cz´stotliwoÊciach do 250 MHz, z przep∏ywnoÊcià binarnà powy˝ej 1 Gb/s.
Kable nie mogà byç stosowane do po∏àczeƒ urzàdzeƒ elektroenergetycznych.
Kable przeznaczone sà do pracy w otoczeniu o temperaturze od -20ºC do +70ºC.
Kable w pow∏oce PVC mogà byç uk∏adane w temperaturze od 0ºC do +50ºC.
Kable w pow∏oce z tworzywa bezhalogenowego mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 4 2 ∅ zew.
Si∏a ciàgnienia kabla nie powinna przekraczaç wartoÊci równej 20N na par´.

Kable teleinformatyczne, nieekranowane z ˝y∏ami wielodrutowymi, wewn´trzne
Rodzaj kabla
UTP
UTP
UTP
UTP
UTP
UTP

Patch
Patch
Patch
Patch
Patch
Patch

Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable

4PR 26AWG Cat. 5e
1PR 24AWG Cat. 5e
2PR 24AWG Cat. 5e
4PR 24AWG Cat. 5e
2x4PR 24AWG Cat. 5e
4PR 24AWG Cat. 6

Norma
ZN-MADEX-03
ISO/IEC 11801
EN 50173
IEC 61156-6
EN 50288-3-2 (Cat.5e)
EN 50288-6-2 (Cat.6)
ANSI/TIA/EIA 568-B.2.
Próba palnoÊci wed∏ug
IEC 60332-1

Zastosowanie

PKWiU

Uwagi:

31.30.13 - 30.54

Symbol wg ISO/IEC 11801 (Za∏àcznik 2)
U/UTP odpowiednik UTP
Wszystkie kable mogà byç wykonane
w pow∏oce PVC lub LSOH.
Podstawowy kolor pow∏oki – szary.
Na ˝yczenie klienta pow∏oka kabli mo˝e
byç wykonana w innym kolorze.

Kable przeznaczone sà do pracy w sieciach teleinformatycznych nienara˝onych na wp∏yw zak∏óceƒ elektromagnetycznych
jako kable przy∏àczeniowe (patch cable).
Tory kabli kategorii 5e przewidziane sà do pracy przy cz´stotliwoÊciach do 100 MHz, z przep∏ywnoÊcià binarnà do 1 Gb/s.
Tory kabli kategorii 6 przewidziane sà do pracy przy cz´stotliwoÊciach do 250 MHz, z przep∏ywnoÊcià binarnà powy˝ej 1 Gb/s.
Kable nie mogà byç stosowane do po∏àczeƒ urzàdzeƒ elektroenergetycznych.
Kable przeznaczone sà do pracy w otoczeniu o temperaturze od -20ºC do +70ºC.
Kable w pow∏oce PVC mogà byç uk∏adane w temperaturze od 0ºC do +50ºC.
Kable w pow∏oce z tworzywa bezhalogenowego mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 4 2 ∅ zew.
Si∏a ciàgnienia kabla nie powinna przekraczaç wartoÊci równej 20N na par´.
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KABLE I PRZEWODY TELEINFORMATYCZNE
Kable teleinformatyczne, ekranowane z ˝y∏ami jednodrutowymi, wewn´trzne
Rodzaj kabla

FTP
FTP
S-FTP
STP
S-STP
S-STP

4PR
4PR
4PR
4PR
4PR
4PR

24AWG
23AWG
24AWG
23AWG
23AWG
23AWG

Cat.
Cat.
Cat.
Cat.
Cat.
Cat.

5e
6
5e
6
6
7

S-STP 4PR 22AWG Cat. 7A
(do 1,2 GHz)

Zastosowanie:

Norma
ZN-MADEX-04
ISO/IEC 11801
EN 50173
IEC 61156-5
EN 50288-2-1 (Cat.5e)
EN 50288-5-1 (Cat.6)
EN 50288-4-1 (Cat.7)
ANSI/TIA/EIA 568-B.2.
(dla Cat.5e i Cat.6)
Próba palnoÊci wed∏ug
IEC 60332-1

PKWiU

Uwagi:

Symbole wg ISO/IEC 11801 (Za∏àcznik 2)
F/UTP odpowiednik FTP
U/FTP odpowiednik STP
SF/UTP odpowiednik S-FTP
S/FTP odpowiednik S-STP
31.30.13 – 30.54
Wszystkie kable mogà byç wykonane
w pow∏oce PVC lub LSOH.
Podstawowy kolor pow∏oki – szary.
Na ˝yczenie klienta pow∏oka kabli mo˝e
byç wykonana w innym kolorze.

Kable przeznaczone sà do wykonywania instalacji wewn´trznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych
szczególnie zagro˝onych oddzia∏ywaniem zak∏óceƒ elektromagnetycznych.
Tory kabli kategorii 5e przewidziane sà do pracy przy cz´stotliwoÊciach do 100 MHz, z przep∏ywnoÊcià binarnà do 1 Gb/s.
Tory kabli kategorii 6 przewidziane sà do pracy przy cz´stotliwoÊciach do 250 MHz, z przep∏ywnoÊcià binarnà powy˝ej 1 Gb/s.
Tory kabli kategorii 7 przewidziane sà do pracy przy cz´stotliwoÊciach do 600 MHz, kat. 7A do 1200 MHz, z przep∏ywnoÊcià
binarnà powy˝ej 10 Gb/s.
Kable nie mogà byç stosowane do po∏àczeƒ urzàdzeƒ elektroenergetycznych.
Kable przeznaczone sà do pracy w otoczeniu o temperaturze od -20ºC do +70ºC.
Kable w pow∏oce PVC mogà byç uk∏adane w temperaturze od 0ºC do +50ºC.
Kable w pow∏oce z tworzywa bezhalogenowego mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 4 2 ∅ zew.
Si∏a ciàgnienia kabla nie powinna przekraczaç wartoÊci równej 20N na par´.

Kable teleinformatyczne, ekranowane z ˝y∏ami wielodrutowymi, wewn´trzne
Rodzaj kabla

Norma

FTP Patch Cable 4PR 24AWG Cat.5e
FTP Patch Cable 4PR 26AWG Cat. 5e
S-FTP Patch Cable 4PR 26AWG Cat. 5e

ZN-MADEX-03
ISO/IEC 11801
EN 50173
IEC 61156-6
EN 50288-2-2
ANSI/TIA/EIA 568-B.2.
Próba palnoÊci wed∏ug
IEC 60332-1

Zastosowanie
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PKWiU

Uwagi:

Symbole wg ISO/IEC 11801 (Za∏àcznik 2)
F/UTP odpowiednik FTP
SF/UTP odpowiednik S-FTP
Wszystkie kable mogà byç wykonane
31.30.13 – 30.54
w pow∏oce PVC lub LSOH.
Podstawowy kolor pow∏oki – szary.
Na ˝yczenie klienta pow∏oka kabli mo˝e byç
wykonana w innym kolorze.

Kable przeznaczone sà do pracy w sieciach teleinformatycznych szczególnie zagro˝onych oddzia∏ywaniem zak∏óceƒ
elektromagnetycznych jako kable przy∏àczeniowe (patch cable).
Tory kabli kategorii 5e przewidziane sà do pracy przy cz´stotliwoÊciach do 125 MHz, z przep∏ywnoÊcià binarnà do 1 Gb/s.
Kable nie mogà byç stosowane do po∏àczeƒ urzàdzeƒ elektroenergetycznych.
Kable przeznaczone sà do pracy w otoczeniu o temperaturze od -20ºC do +70ºC.
Kable w pow∏oce PVC mogà byç uk∏adane w temperaturze od 0ºC do +50ºC.
Kable w pow∏oce z tworzywa bezhalogenowego mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 4 2 ∅ zew.
Si∏a ciàgnienia kabla nie powinna przekraczaç wartoÊci równej 20N na par´.

KABLE I PRZEWODY TELEINFORMATYCZNE
Kable teleinformatyczne z ˝y∏ami jednodrutowymi, zewn´trzne
Rodzaj kabla

Norma

UTPz
UTPz
FTPz
FTPzn
UTPw
UTPw
UTPzw
UTPzwn
FTPw

4x2x0.5 Cat. 5e
4PR 23AWG Cat.
4PR 24AWG Cat.
4PR 24AWG Cat.
4PR 24AWG Cat.
4PR 23AWG Cat.
4PR 24AWG Cat.
4PR 24AWG Cat.
4PR 24AWG Cat.

FTPw

4PR 23AWG Cat. 6

Zastosowanie

6
5e
5e
5e
6
5e
5e
5e

PKWiU

Uwagi:
Wszystkie kable zewn´trzne wykonane sà
w pow∏oce z PE w kolorze czarnym.

ZN-MADEX-04
ISO/IEC 11801
EN 50173
IEC 61156-6

UTPw – ˝elowany, bez zapory
przeciwwilgociowej
UTPzw – ˝elowany z zaporà
31.30.13 – 30.54
przeciwwilgociowà (taÊma Al. laminowana
EN 50288-3-1
dwustronnie) bez ˝y∏y uziemiajàcej
EN 50288-2-1
FTPw - ˝elowany z zaporà
ANSI/TIA/EIA 568-B.2.
przeciwwilgociowà- ekranem (taÊma Al.
laminowana jednostronnie) z ˝y∏à
uziemiajàcà.

Kable: UTPz oraz FTPz przeznaczone sà do wykonywania instalacji zewn´trznych, podlistwowych w poziomych i pionowych
sieciach teleinformatycznych.
Kable UTPzw przeznaczone sà do uk∏adania na zewnàtrz budynków, do uk∏adania w kanalizacji kablowej lub bezpoÊrednio
w ziemi na terenach o ma∏ym zagro˝eniu uszkodzeniami mechanicznymi.
Kable UTPzwn przeznaczone sà do podwieszania mi´dzy budynkami.
Kable UTPw przeznaczone sà do uk∏adania na zewnàtrz budynków lub do uk∏adania w kanalizacji kablowej.
Wszystkie kable te sà odporne na promienie UV.
Tory kabli kategorii 5e przewidziane sà do pracy przy cz´stotliwoÊciach do 100 MHz, z przep∏ywnoÊcià binarnà do 1 Gb/s.
Kable nie mogà byç stosowane do po∏àczeƒ urzàdzeƒ elektroenergetycznych.
Kable przeznaczone sà do pracy w otoczeniu o temperaturze od -20°C do +70°C.
Kable mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10°C do +50°C.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.
Si∏a ciàgnienia kabla nie powinna przekraczaç wartoÊci równej 20N na par´.

Kable teleinformatyczne p´czkowe, nieekranowane z ˝y∏ami jednodrutowymi,
wewn´trzne
Rodzaj kabla

Norma

UTP Cat. 3
5, 10, 15, 25, 50, 75 lub 100PR 24AWG

ZN-MADEX-09
ISO/IEC 11801
EN 50173
ANSI/TIA/EIA 568-B.2.

UTP Cat. 5
5, 10, 15, 25, 50, 75 lub 100PR 24AWG

Zastosowanie

Próba palnoÊci wed∏ug
IEC 60332-1

PKWiU

Uwagi:

Symbol wg ISO/IEC 11801 (Za∏àcznik 2)
U/UTP odpowiednik UTP
Wszystkie kable mogà byç wykonane
31.30.13 – 30.54 w pow∏oce PVC lub LSOH.
Podstawowy kolor pow∏oki – szary.
Na ˝yczenie klienta pow∏oka kabli
mo˝e byç wykonana w innym kolorze.

Wykonywanie instalacji wewn´trznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych nienara˝onych na wp∏yw
zak∏óceƒ elektromagnetycznych.
Tory kabli kategorii 3 przewidziane sà do pracy przy cz´stotliwoÊciach do 16 MHz.
Tory kabli kategorii 5 przewidziane sà do pracy przy cz´stotliwoÊciach do 100 MHz.
Kable nie mogà byç stosowane do po∏àczeƒ urzàdzeƒ elektroenergetycznych.
Przeznaczone sà do pracy w otoczeniu o temperaturze od -20ºC do +70ºC.
Kable w pow∏oce PVC mogà byç uk∏adane w temperaturze od 0ºC do +50ºC.
Kable w pow∏oce z tworzywa bezhalogenowego mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.
Si∏a ciàgnienia kabla nie powinna przekraczaç wartoÊci równej 20N na par´.

100%

KONTROLA
JAKOÂCI
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KABLE I PRZEWODY TELEINFORMATYCZNE
Kable teleinformatyczne p´czkowe, ekranowane z ˝y∏ami jednodrutowymi,
wewn´trzne
Rodzaj kabla

FTP Cat. 3
5, 10, 15, 25, 50, 75 lub 100PR 24AWG

Norma
ZN-MADEX-09
ISO/IEC 11801
EN 50173
ANSI/TIA/EIA 568-B.2.

PKWiU

Uwagi:

31.30.13 – 30.54

Symbol wg ISO/IEC 11801 (Za∏àcznik 2)
F/UTP odpowiednik FTP
Wszystkie kable mogà byç wykonane
w pow∏oce PVC lub LSOH.
Podstawowy kolor pow∏oki – szary.
Na ˝yczenie klienta pow∏oka kabli mo˝e
byç wykonana w innym kolorze.

Próba palnoÊci wed∏ug
IEC 60332-1

Zastosowanie

Wykonywanie instalacji wewn´trznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych nara˝onych na wp∏yw
zak∏óceƒ elektromagnetycznych.
Tory kabli kategorii 3 przewidziane sà do pracy przy cz´stotliwoÊciach do 16 MHz.
Kable nie mogà byç stosowane do po∏àczeƒ urzàdzeƒ elektroenergetycznych.
Przeznaczone sà do pracy w otoczeniu o temperaturze od -20ºC do +70ºC.
Kable w pow∏oce PVC mogà byç uk∏adane w temperaturze od 0ºC do +50ºC.
Kable w pow∏oce z tworzywa bezhalogenowego mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.
Si∏a ciàgnienia kabla nie powinna przekraczaç wartoÊci równej 20N na par´.

Kable teleinformatyczne p´czkowe z ˝y∏ami jednodrutowymi, ˝elowane,
z zaporà przeciwwilgociowà, w pow∏oce polietylenowej, zewn´trzne
Rodzaj kabla
UTPzw Cat. 3
5, 10, 15, 25, 50, 75 lub 100PR 24AWG

Zastosowanie

Norma

PKWiU

ZN-MADEX-09
ISO/IEC 11801
EN 50173
ANSI/TIA/EIA 568-B.2.

31.30.13 – 30.54

Uwagi:
Pow∏oki kabli zewn´trznych
wykonane sà z PE w kolorze
czarnym.

Kable przeznaczone sà do uk∏adania na zewnàtrz budynków, do uk∏adania w kanalizacji kablowej lub bezpoÊrednio w ziemi na
terenach o ma∏ym zagro˝eniu uszkodzeniami mechanicznymi. Sà odporne na promienie UV.
Tory kabli kategorii 3 przewidziane sà do pracy przy cz´stotliwoÊciach do 16 MHz, z przep∏ywnoÊcià binarnà do 16 Mbit/s.
Kable nie mogà byç stosowane do po∏àczeƒ urzàdzeƒ elektroenergetycznych.
Przeznaczone sà do pracy w otoczeniu o temperaturze od -20ºC do +70ºC.
Kable mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.
Si∏a ciàgnienia kabla nie powinna przekraczaç wartoÊci równej 20N na par´.

100%

KONTROLA
JAKOÂCI
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KABLE I PRZEWODY

TELEKOMUNIKACYJNE
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KABLE I PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE
Kable telekomunikacyjne do systemów xDSL
Rodzaj kabla
xDSL – 120 V
xDSL – 120 V
xDSL – 120 V
xDSL – 120 V
xDSL – 120 V
xDSL – 120 V
S-02YS(St)Y
S-02YS(St)CY
S-02YS(St)H
S-02YS(St)CH

Norma

24x2x0,4
4x(12x2x0,4)
3x(24x2x0,4)
24x2x0,5
4x(12x2x0,5)
3x(24x2x0,5)
– 100 V
24x2x0,4
– 100 V 4x(24x2x0,4)
– 100 V
24x2x0,4
– 100 V 4x(24x2x0,4)

ZN-MADEX-15 oraz
w oparciu o DIN
VDE 0813

PKWiU

31.30.13 – 30.54

Uwagi:

Kolor pow∏oki – szary.
Wszystkie kable serii xDSL mogà
byç wykonane w pow∏oce PVC
lub LSOH.

Kable przeznaczone sà do po∏àczeƒ urzàdzeƒ: telefonicznych, telegraficznych, teletransmisyjnych i przesy∏u danych
pracujàcych przy cz´stotliwoÊci do 10 MHz, wra˝liwych na wp∏yw zak∏óceƒ elektromagnetycznych.
Kable nie mogà byç stosowane do po∏àczeƒ urzàdzeƒ elektroenergetycznych.
Temperatura podczas pracy kabla powinna mieÊciç si´ w zakresie od -20°C do +70°C.
Kable w pow∏oce PVC mogà byç uk∏adane w temperaturze od 0°C do +50°C.
Kable w pow∏oce z tworzywa bezhalogenowego mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10°C do +50°C.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.

Zastosowanie

Telekomunikacyjne kable stacyjne ekranowane, o izolacji polietylenowej i pow∏oce
z polwinitu 120V
Rodzaj kabla

Profil kabla

Norma

PKWiU

S-02YS(St)CY – 120 V
S-02YS(St)CH – 120 V

2x2x0,4(c)
4x2x0,4(c)
8x2x0,4(c)
4x2x0,6(c)
8x2x0,6(c)
12x2x0,6(c)

W oparciu o
DIN VDE 0813

31.30.13 – 30.54

Kolor pow∏oki – szary.

4x(2x2x0,4c)

W oparciu o
DIN VDE 0813
Próba palnoÊci wed∏ug
IEC 60332-1

31.30.13 – 30.54

Kolor pow∏oki – szary.

H-HTKSXpekw – 120 V

Zastosowanie

Uwagi:

Kable przeznaczone sà do po∏àczeƒ urzàdzeƒ: telefonicznych, telegraficznych, teletransmisyjnych i przesy∏u danych
pracujàcych przy cz´stotliwoÊci do 10 MHz, wra˝liwych na wp∏yw zak∏óceƒ elektromagnetycznych.
Kable nie mogà byç stosowane do po∏àczeƒ urzàdzeƒ elektroenergetycznych.
Temperatura podczas pracy kabla powinna mieÊciç si´ w zakresie od -20°C do +70°C.
Kable w pow∏oce PVC mogà byç uk∏adane w temperaturze od -5°C do +50°C.
Kable w pow∏oce z tworzywa bezhalogenowego mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10°C do +50°C.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.

Kabel sterowniczy o izolacji i pow∏oce polwinitowej, o wiàzkach parowych
i wspólnym ekranie na oÊrodku
Symbol kabla/przewodu

Norma

PKWiU

EIB-BUS - 2x2x0,8

PN-92/T-90321

31.30.13 – 30.54

Zastosowanie
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Uwagi:
Pow∏oka z polwinitu o indeksie
tlenowym > 29.
Pow∏oka w kolorze zielonym.

Kabel przeznaczony jest do przenoszenia sygna∏ów BUS w budynkach inteligentnych opartych na standardach Europejskiej
Magistrali Instalacyjnej (EIB). Mogà byç na-, pod-, i wtynkowe w pomieszczeniach, w instalacjach zewn´trznych nienara˝onych
na bezpoÊrednie dzia∏anie promieni s∏onecznych.
Stosowane sà do sterowania oÊwietleniem, ˝aluzjami, ogrzewaniem, wentylacjà, itp. Kable nie mogà byç stosowane do
po∏àczeƒ urzàdzeƒ elektroenergetycznych.

KABLE I PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE
Telekomunikacyjne kable stacyjne, nieekranowane, do instalacji przeciwpo˝arowych
Symbol kabla/
przewodu

Liczba
wiàzek

YnTKSY
YnTKSYekw 120

(1÷10)22

YnTKSYekw 100
YnTKSYekw 150

Zastosowanie

Ârednica ˝y∏
[mm]

Norma

0,5; 0,6;
0,8; 1,0

ZN-MADEX-06

0,5; 0,6; 0,8
1,0

Certyfikat CNBOP
Nr2409/2007

PKWiU

Uwagi:

31.30.13 - 30.54

Kolor pow∏oki - czerwony.

Kable przeznaczone sà do po∏àczeƒ sta∏ych urzàdzeƒ systemów alarmowych, sygnalizacyjnych, teletransmisyjnych oraz
innych podobnych zastosowaƒ ze szczególnym uwzgl´dnieniem instalacji przeciwpo˝arowych,
podczas palenia nie rozprzestrzeniajà p∏omienia.
Nie powinny byç stosowane do instalacji zewn´trznych, w obszarach zagro˝onych wybuchem, w instalacjach
przemys∏owych nara˝onych na dzia∏anie olejów lub rozpuszczalników.
Kable nie mogà byç stosowane do po∏àczeƒ urzàdzeƒ elektroenergetycznych
Przeznaczone sà do pracy w otoczeniu o temperaturze od -30ºC do +70ºC.
Kable mogà byç uk∏adane w temperaturze od -15ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.

Telekomunikacyjne kable stacyjne o izolacji i pow∏oce z tworzywa
bezhalogenowego, nieekranowane i ekranowane
Symbol kabla/
przewodu

Liczba
wiàzek

Ârednica ˝y∏
[mm]

HTKSH
HTKSHekw

(1 ÷ 10)22

0,5
0,6
0,8
1,0

Zastosowanie

Kable przeznaczone sà do systemów sterowania i sygnalizacji w instalacjach przeciwpo˝arowych.
Kable nie rozprzestrzeniajà p∏omienia, emisja dymu podczas palenia jest bardzo niska a emitowane gazy nie sà korozyjne.
Kable nie mogà byç stosowane do po∏àczeƒ urzàdzeƒ elektroenergetycznych.
Kable mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 102 ∅ zew.

Norma

ZN-MADEX-06

PKWiU

Uwagi:

31.30.13 – 30.54

Pow∏oka z tworzywa bezhalogenowego
o wskaêniku tlenowym nie mniejszym
ni˝ 35.
Kolor pow∏oki – czerwony.

Telekomunikacyjne kable stacyjne odporne na dzia∏anie ognia, o izolacji
i pow∏oce z tworzywa bezhalogenowego, nieekranowane i ekranowane
Symbol kabla/
przewodu

Liczba
wiàzek

Ârednica ˝y∏
[mm]

(1 ÷ 5)22

0,8
1,0
1,4
1,8
2,3

HTKSH-PH90
HTKSHekw- PH90

Zastosowanie

Norma

PKWiU

Uwagi:

ZN-MADEX-08
Certyfikat CNBOP
Nr 2430/2007

31.30.13 – 30.54

Kolor pow∏oki - czerwony.

Kable sà przeznaczone do po∏àczeƒ sta∏ych urzàdzeƒ systemów alarmowych, sygnalizacyjnych, teletransmisyjnych,
dêwi´kowych systemów ostrzegawczych (DSO) itp. oraz do transmisji danych za poÊrednictwem sygna∏ów analogowych
i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemys∏owej i automatyki w obiektach o zaostrzonych wymaganiach
przeciwpo˝arowych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem systemów sygnalizacji alarmu po˝aru i automatyki po˝arniczej.
Kable zapewniajà zachowanie zdolnoÊci do rzeczywistego przewodzenia pràdu lub przenoszenia sygna∏u od jego êród∏a
do instalacji bezpieczeƒstwa w warunkach po˝aru przez 90 minut wg PN-EN 50200.
Kable mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do +50ºC. Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.
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KABLE I PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE
Telekomunikacyjne kable stacyjne, niskiej cz´stotliwoÊci o wiàzkach parowych
Symbol kabla/
przewodu

Liczba
wiàzek

Ârednica ˝y∏
[mm]

Norma

TKSY

122

0,5(c)
0,6(c)
0,8(c)

PN-92/T-90321

YTKSY
YTKSYekw

(1 ÷ 53)22

YTKSYekp

(2 ÷ 21)22

HTKSY
HTKSYekw

(1 ÷ 53)22

Zastosowanie

0,5(c)
0,6(c)
0,8(c)

PN-92/T-90321

PKWiU

31.30.13 – 30.54

PN-92/T-90323

Uwagi:
Pow∏oka kabli wykonana jest z PVC
(Y) lub z tworzywa bezhalogenowego
nierozprzestrzeniajàcego p∏omienia,
o ograniczonym wydzielaniu dymu
oraz gazów korozyjnych (H).
Kolor pow∏oki - szary.

PN-92/T-90321

Kable przeznaczone sà do po∏àczeƒ urzàdzeƒ: telefonicznych, telegraficznych, teletransmisyjnych, pracujàcych
w pomieszczeniach w klimacie umiarkowanym.
Kable nie mogà byç stosowane do po∏àczeƒ urzàdzeƒ elektroenergetycznych.
Temperatura podczas pracy kabla powinna mieÊciç si´ w zakresie od -30ºC do +70ºC.
Kable w pow∏oce PVC mogà byç uk∏adane w temperaturze od -15ºC do +50ºC.
Kable w pow∏oce z tworzywa bezhalogenowego mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.

Telekomunikacyjne kable stacyjne wielkiej cz´stotliwoÊci o parach ekranowanych,
o izolacji polietylenowej i pow∏oce polwinitowej
Symbol kabla/
przewodu

Profil kabla/przewodu

YTKSXekp
YnTKSXekp
YTKSXpekp
YnTKSXpekp

12220,4(c)

Y-YTKSXekp
Yn-YTKSXekp
Y-YTKSXpekp
Yn-YTKSXpekp

82(12220,4(c))

Zastosowanie

Norma

PKWiU

ZN-MADEX-13

31.30.13 - 30.54

Uwagi:

Telekomunikacyjne kable stacyjne wielkiej cz´stotliwoÊci sà przeznaczone do po∏àczeƒ sta∏ych w instalacjach
telekomunikacyjnych, elektronicznych, pomiarowych i informatycznych wykorzystywanych do transmisji w paÊmie
cz´stotliwoÊci do 1 MHz.
Kable nie mogà byç stosowane do po∏àczeƒ urzàdzeƒ elektroenergetycznych.
Zakres temperatur podczas pracy kabla w przypadku braku zagro˝eƒ mechanicznych wynosi od -40ºC do +70ºC.
Temperatura pracy kabla w warunkach wyst´powania zagro˝eƒ mechanicznych w postaci drgaƒ lub przeginania kabla
powinna mieÊciç si´ w zakresie od -10ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.

Telekomunikacyjne kable zakoƒczeniowe niskiej cz´stotliwoÊci, ekranowane,
o izolacji polietylenowej i pow∏oce polwinitowej
Symbol kabla/
przewodu

Liczba
wiàzek

Ârednica ˝y∏
[mm]

Norma

PKWiU

YTKZYekw

5 ÷ 5024

0,5(c)

PN-92/T-90322

31.30.13 - 30.54

Zastosowanie
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Uwagi:

Kable przeznaczone sà do zakaƒczania telekomunikacyjnych kabli miejscowych w pomieszczeniach.
Kable nie mogà byç stosowane do po∏àczeƒ urzàdzeƒ elektroenergetycznych.
Kable przeznaczone sà do pracy w otoczeniu o temperaturze od -30ºC do +70ºC.
Kable mogà byç uk∏adane w temperaturze od -15ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.

KABLE I PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE
Telekomunikacyjne kable stacyjne niskiej cz´stotliwoÊci o zwi´kszonej odpornoÊci
na rozprzestrzenianie p∏omienia
Symbol kabla/
przewodu

Liczba
wiàzek

Ârednica ˝y∏
[mm]

Norma

PKWiU

NTKSXekw
NzTKSX

2 ÷ 4822

0,8

ZN-MADEX-20
Ceryfikat BBJ
Z/12/14/07

31.30.13 – 30.54

Zastosowanie

Uwagi:
Kable spe∏niajà prób´ palnoÊci wed∏ug
normy IEC 60332-3-22.

Kable przeznaczone do po∏àczeƒ urzàdzeƒ telefonicznych, teletransmisyjnych, przetwarzania informacji, sterowania urzàdzeniami.
Kable sà przeznaczone do uk∏adania w Êrodowiskach zagro˝onych po˝arem, stosownie do szczegó∏owych przepisów
obowiàzujàcych u˝ytkownika.
Pow∏oka wykonana jest z tworzywa nierozprzestrzeniajàcego p∏omienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów
toksycznych i korozyjnych.
Kable mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.

Przewody telekomunikacyjne ogólnego przeznaczenia do po∏àczeƒ sta∏ych
Symbol kabla/
przewodu

Liczba
˝y∏

TDY
TDX

1
2
3
4

Y
Zastosowanie

Ârednica ˝y∏
[mm]

Norma

PKWiU

0,4(c)
0,5(c)
0,6(c)
0,8(c)

PN-91/T-90200
PN-91/T-90205
PN-91/T-90206

31.30.13 – 50.11

0,6
0,8

VDE 0815

Uwagi:

Przewody monta˝owe sà przeznaczone do wewn´trznych po∏àczeƒ sta∏ych w urzàdzeniach telekomunikacyjnych i elektronicznych.
Przewody mogà pracowaç przy napi´ciu przemiennym o wartoÊci skutecznej nieprzekraczajàcej 300V.

Przewody monta˝owe wielo˝y∏owe o izolacji i pow∏oce polwinitowej, w ekranie
wspólnym na oÊrodku lub bez ekranu
Symbol kabla/
przewodu

Liczba
˝y∏

Ârednica ˝y∏
[mm]

Norma

PKWiU

YTDY
YTDYekw

1 ÷ 12

0,5(c)
0,8(c)

PN-91/T-90200
PN-91/T-90206

31.30.13 - 50.11
31.30.13 - 50.12

Zastosowanie

Uwagi:
Pow∏oka polwinitowa w kolorze bia∏ym
(inne kolory pow∏oki na ˝yczenie klienta).

Przewody przeznaczone sà do wykonywania instalacji teletechnicznych: telefonicznych, telegraficznych i domofonów.
Przewody mogà pracowaç przy napi´ciu przemiennym o wartoÊci skutecznej nieprzekraczajàcej 300V.

Telekomunikacyjne kable instalacyjne o budowie p´czkowej
Symbol kabla/
przewodu

Liczba
wiàzek

Ârednica ˝y∏
[mm2]

Norma

PKWiU

Uwagi:

2 ÷ 5022

0,6
0,8

DIN VDE
0815

31.30.13-30.42

Znakowanie ˝y∏ wg IEC 708
– 1 za∏àcznik A dla 5x4

J-YYe…Bd
J-Y(St)Y…Bd
J-H(St)H…Bd

Zastosowanie

Kable przeznaczone dla urzàdzeƒ telekomunikacyjnych oraz urzàdzeƒ dla elektronicznego przetwarzania danych.
Ten typ kabla z ekranem antyelektrostatycznym (St) zabezpiecza obwody sygna∏owe przed wp∏ywem zewn´trznych
si∏ elektromagnetycznych. ˚y∏y skr´cone w pary eliminujà wp∏yw obwodów równoleg∏ych. Kable mogà byç wykonane
w izolacji i w pow∏oce z PVC (J-Y(St)Y) lub tworzywa bezhalogenowego (J-H(St)H). Kable przeznaczone sà do uk∏adania
w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, na lub pod tynkiem. Na zewnàtrz na wolnym powietrzu powinny byç umocowane
na sta∏e. Niedopuszczalne jest stosowanie kabli w elektroenergetycznych instalacjach silnopràdowych jak równie˝
niedopuszczalne jest przybijanie kabli do Êciany czy uk∏adanie ich bezpoÊrednio w ziemi.
Dopuszczalna temperatura pracy: od -30ºC do +70ºC, w instalacjach ruchomych: od -5ºC do +50ºC.

13

KABLE I PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE
Telekomunikacyjne kable instalacyjne o budowie warstwowej
Symbol kabla/
przewodu

Liczba
wiàzek

Ârednica ˝y∏
[mm]

Norma

PKWiU

Uwagi:

J-Y(St)Y...Lg
J-H(St)H...Lg

2 ÷ 5022

0,6
0,8

DIN VDE 0815

31.30.13-30.42

Znakowanie ˝y∏ wg IEC 708
– 1 za∏àcznik A dla 5x4

Zastosowanie

Kable przeznaczone dla urzàdzeƒ telekomunikacyjnych oraz urzàdzeƒ dla elektronicznego przetwarzania danych. Ten typ kabla
z ekranem antyelektrostatycznym (St) zabezpiecza obwody sygna∏owe przed wp∏ywem zewn´trznych si∏ elektromagnetycznych.
˚y∏y skr´cone w pary eliminujà wp∏yw obwodów równoleg∏ych. Kable mogà byç wykonane w izolacji i w pow∏oce
z PVC (J-Y(St)Y) lub tworzywa bezhalogenowego (J-H(St)H). Kable przeznaczone sà do uk∏adania w pomieszczeniach suchych
i wilgotnych, na lub pod tynkiem. Na zewnàtrz na wolnym powietrzu powinny byç umocowane na sta∏e. Niedopuszczalne jest
stosowanie kabli w elektroenergetycznych instalacjach silnopràdowych jak równie˝ niedopuszczalne jest przybijanie kabli
do Êciany czy uk∏adanie ich bezpoÊrednio w ziemi.
Dopuszczalna temperatura pracy: od -30ºC do +70ºC, w instalacjach ruchomych: od -5ºC do +50ºC.

Telekomunikacyjne kable instalacyjne o budowie p´czkowej z ˝y∏ami wielodrutowymi
Symbol kabla/
przewodu

Liczba
wiàzek

Przekrój ˝y∏
[mm2]

Norma

PKWiU

RD-Y(St)Y...Bd
RD-H(St)H...Bd

2, 4, 8, 12, 16
24, 32, 48

0,5
1,0

W oparciu o
DIN VDE 0815

31.30.13-30.42

Zastosowanie

Uwagi:

Kabel instalacyjny stosowany do optymalnego przekazywania danych w technice pomiarowej, sterowniczej i kontrolnej.
Stosowany jest wsz´dzie tam, gdzie wymagane jest zabezpieczenie przed zak∏óceniami do przesy∏ania sygna∏ów
analogowych i cyfrowych w zakresie cz´stotliwoÊci do 10 kHz.
Kable mogà byç wykonane w izolacji i w pow∏oce z PVC (RD-Y(St)Y) lub tworzywa bezhalogenowego (RD-H(St)H).
Temperatura podczas pracy kabla powinna mieÊciç si´ w zakresie od -20ºC do +70ºC.
Kable w pow∏oce PVC mogà byç uk∏adane w temperaturze od 0ºC do +50ºC.
Kable w pow∏oce z tworzywa bezhalogenowego mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania jest równy 10 2 ∅ zew.

Telekomunikacyjne kable instalacyjne o budowie p´czkowej z ˝y∏ami wielodrutowymi
Symbol kabla/
przewodu
RE-2Y(St)Y
RE-2Y(St)Yv

Zastosowanie

Liczba
wiàzek

Przekrój ˝y∏
[mm2]

Norma

PKWiU

2 ÷ 36 x 2

0,5
1,3

W oparciu o
DIN VDE
0815 i 0816 oraz
IEC 60228

31.30.13-30.42

Uwagi:
Pow∏oka wykonana w kolorze czarnym.
Dla obwodów iskrobezpiecznych
pow∏oka w kolorze niebieskim.

Kable przeznaczone sà do przesy∏ania sygna∏ów cyfrowych z pr´dkoÊcià 200 Kbit/s w technice pomiarowej, sterowniczej
i kontrolnej. Mogà byç stosowane do systemów monitoringu i przetwarzania danych wewnàtrz budynków.
Kable z pogrubionà pow∏okà (Yv) przeznaczone sà stosowania na zewnàtrz budynków.
Temperatura podczas pracy kabla powinna mieÊciç si´ w zakresie od -20ºC do +70ºC.
Kable mogà byç uk∏adane w temperaturze od 0ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania jest równy 10 2 ∅ zew.

Telekomunikacyjne kable instalacyjne ekranowane, o p´czkowej budowie oÊrodka
Symbol kabla/
przewodu

Liczba
wiàzek

Ârednica ˝y∏
[mm]

Norma

PKWiU

S-Y(St)CY

1622
3222
3622
6422

0,4

W oparciu o
DIN VDE 0813

31.30.13 - 30.54

Zastosowanie
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Uwagi:

Kolor pow∏oki - szary.

Kable przeznaczone sà do po∏àczeƒ urzàdzeƒ: telefonicznych, telegraficznych, teletransmisyjnych i przesy∏u danych pracujàcych
w pomieszczeniach. Kable nie mogà byç stosowane do po∏àczeƒ urzàdzeƒ elektroenergetycznych.
Temperatura podczas pracy kabla powinna mieÊciç si´ w zakresie od -30ºC do +70ºC.
Kable mogà byç uk∏adane w temperaturze od -15ºC do +50 ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.

KABLE I PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE
Przewody radiofoniczne
Symbol kabla/
przewodu

Liczba
wiàzek

Ârednica ˝y∏
[mm]

Norma

PKWiU

RPX
XRPX
YRPX
YnRPX

122
124

0,9
1,2

ZN-MADEX-05

31.30.13 - 30.82

Zastosowanie

Uwagi:

Przeznaczone do wykonywania instalacji radiofonicznych wewnàtrz budynków lub do uk∏adania bezpoÊrednio w ziemi.
Podczas uk∏adania temperatura otoczenia nie powinna byç ni˝sza ni˝ 0ºC w przypadku przewodów o pow∏oce polwinitowej
oraz - 10ºC w przypadku pozosta∏ych przewodów. Dopuszczalny promieƒ zginania przewodu jest równy 10 2 ∅ zew.

Telekomunikacyjne kable miejscowe, p´czkowe o izolacji i pow∏oce polietylenowej
Symbol kabla/
przewodu

Liczba
wiàzek

Ârednica ˝y∏
[mm]

Norma

PKWiU

XzTKMXpw

5 ÷ 25024
5 ÷ 15024
5 ÷ 10024

0,5
0,6
0,8

PN-92/T-90335
PN-92/T-90336

31.30.13 - 30.52

Zastosowanie

Uwagi:

Kable przeznaczone do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych, do po∏àczeƒ abonentów do central, do
po∏àczeƒ mi´dzy centralami, do miejscowych po∏àczeƒ kolejowych oraz do instalacji telefonicznej w zak∏adach
przemys∏owych.
Kable sà przeznaczone do uk∏adania w kanalizacji kablowej i bezpoÊrednio w ziemi na terenach o ma∏ym zagro˝eniu
uszkodzeniami mechanicznymi.
Kable mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.

Telekomunikacyjne kable miejscowe p´czkowe o izolacji i pow∏oce polietylenowej
wg norm VDE
Symbol kabla/
przewodu

Liczba
wiàzek

Ârednica ˝y∏
[mm2]

Norma

PKWiU

A-2Y(L)2Y…. St III Bd
A-2YF(L)2Y…St III Bd

(2 ÷ 200)22
(2 ÷ 100)22

0,6
0,8

W oparciu
o VDE 0816 cz. 1

31.30.13 – 30.52

Zastosowanie

Uwagi:
Znakowanie ˝y∏ wg IEC 708 – 1
za∏àcznik A dla 5x4.

Kable przeznaczone do: budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych, po∏àczeƒ abonentów do central, po∏àczeƒ
mi´dzy centralami, miejscowych po∏àczeƒ kolejowych oraz instalacji telefonicznej w zak∏adach przemys∏owych.
Kable sà przeznaczone do uk∏adania w kanalizacji kablowej i bezpoÊrednio w ziemi na terenach o ma∏ym zagro˝eniu
uszkodzeniami mechanicznymi.
Kable A-2Y(L)2Y przeznaczone sà do uk∏adania w kanalizacji kablowej.
Kable mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.

Telekomunikacyjne kable miejscowe p´czkowe o izolacji, pow∏oce i os∏onie
polietylenowej, pancerzone taÊmami stalowymi
Symbol kabla/
przewodu

Liczba
wiàzek

Ârednica ˝y∏
[mm2]

Norma

PKWiU

XzTKMXpwFtx

5 ÷ 20024
5 ÷ 15024
5 ÷ 10024

0,5
0,6
0,8

PN-92/T-90335
PN-92/T-90336

31.30.13 – 30.52

Zastosowanie

Uwagi:

Kable przeznaczone do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych do uk∏adania w ziemi o niesta∏ym pod∏o˝u,
na terenach o du˝ym zagro˝eniu uszkodzeniami mechanicznymi, w ziemi przy znacznej ró˝nicy poziomów u∏o˝enia
(znacznym spadku), w rurach, tunelach, na mostach, przejÊciach przez ma∏e cieki z zakopaniem w dnie, w miejscach
nienara˝onych na zwi´kszone oddzia∏ywanie elektromagnetyczne.
Kable mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.
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KABLE I PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE
Telekomunikacyjne kable miejscowe p´czkowe o izolacji, pow∏oce i os∏onie
polietylenowej, pancerzone taÊmami stalowymi wg norm VDE
Symbol kabla/przewodu

Liczba
wiàzek

Ârednica ˝y∏
[mm2]

Norma

PKWiU

Uwagi:

A-2Y(L)2YB2Y…. St III Bd
A-2YF(L)2YB2Y…St III Bd

(2 ÷ 200)22
(2 ÷ 100)22

0,6
0,8

W oparciu
o VDE 0816 cz. 1

31.30.13 – 30.52

Znakowanie ˝y∏ wg IEC 708 – 1
za∏àcznik A dla 5x4.

Kable przeznaczone do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych do uk∏adania w ziemi o niesta∏ym
pod∏o˝u, na terenach o du˝ym zagro˝eniu uszkodzeniami mechanicznymi, w ziemi przy znacznej ró˝nicy
poziomów u∏o˝enia (znacznym spadku), w rurach, tunelach, na mostach, przejÊciach przez ma∏e cieki
z zakopaniem w dnie, w miejscach nienara˝onych na zwi´kszone oddzia∏ywanie elektromagnetyczne.
Kable mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.

Zastosowanie

Telekomunikacyjne kable miejscowe, samonoÊne, p´czkowe o izolacji i pow∏oce
poletylenowej
Symbol kabla/
przewodu
XzTKMXpwn

Zastosowanie

Liczba
wiàzek

Ârednica ˝y∏
[mm]

5 ÷ 5024

0,5
0,6

5 ÷ 3524

0,8

Norma

PKWiU

PN-92/T-90335
PN-92/T-90337

31.30.13 – 30.52

Uwagi:

Kable z linkà noÊnà przeznaczone sà do podwieszania na podporach drewnianych lub prefabrykowanych przy budowie
telekomunikacyjnych sieci miejscowych do po∏àczeƒ stacji abonenckich z centralà.
Kable mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.

Telekomunikacyjne kable miejscowe o wiàzkach parowych
Symbol kabla/
przewodu
XTKMXpw
XzTKMXpw
Zastosowanie

Liczba
wiàzek

Ârednica ˝y∏
[mm]

1 ÷ 922

0,5
0,6
0,8

Norma

PKWiU

ZN-MADEX-07/01
ZN-MADEX-07/02

Uwagi:

31.30.13 - 30.52

Kable przeznaczone do uk∏adania w kanalizacji kablowej i bezpoÊrednio w ziemi na terenach o ma∏ym zagro˝eniu
uszkodzeniami mechanicznymi.
Kable mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.

Telekomunikacyjne kable miejscowe, samonoÊne o wiàzkach parowych
Symbol kabla/
przewodu
XTKMXpwn
XzTKMXpwn
Zastosowanie
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Liczba
wiàzek

Ârednica ˝y∏
[mm]

1 ÷ 922

0,5
0,6
0,8

Norma
ZN-MADEX-07/03
ZN-MADEX-07/04

PKWiU

Uwagi:

31.30.13 - 30.52

Kable z linkà noÊnà przeznaczone sà do podwieszania na podporach drewnianych lub prefabrykowanych przy budowie
telekomunikacyjnych sieci miejscowych do po∏àczeƒ stacji abonenckich z centralà.
Kable mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.

KABLE I PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE
Telekomunikacyjne kable wewn´trzne przeznaczone do sieci szerokopasmowych
Symbol kabla/
przewodu

Liczba
wiàzek

NzTKMDXp –
120 V

Ârednica ˝y∏
[mm]

Norma

PKWiU

Uwagi:

0,5

ZN-MADEX-02
WTO TPSA
“Telekomunikacyjne
kable miejscowe parowe
szerokopasmowe”.

31.30.13 – 30.52

Kable spe∏niajà wymagania na
prób´ palnoÊci wed∏ug
IEC 60332-1.

(10 ÷ 100)22

Kable przeznaczone sà do budowy szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej wewnàtrz budynku, wszystkie pary w kablu
mogà byç wykorzystywane do realizacji transmisji cyfrowej w obydwu kierunkach.
Kable przeznaczone sà do pracy przy napi´ciach i pràdach wyst´pujàcych w systemach telekomunikacyjnych, nie mogà byç
stosowane do zasilania urzàdzeƒ elektroenergetycznych.
Kable mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10°C do + 50°C.
Temperatura pracy oraz magazynowania kabla powinna si´ mieÊciç w zakresie od -40°C do +70°C
Kabel nie powinien byç przeginany w temperaturach poni˝ej -10°C.
Si∏a ciàgnienia kabla nie powinna przekraczaç wartoÊci równej 20 N na par´.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 15 2 ∅ zew.

Zastosowanie

Telekomunikacyjne kable miejscowe, czwórkowe o zwi´kszonej odpornoÊci na
rozprzestrzenianie p∏omienia
Symbol kabla/
przewodu

Liczba
wiàzek

Ârednica ˝y∏
[mm]

Norma

PKWiU

NzTKMXpFtN

5 ÷ 10024

0,5
0,6
0,8

ZN-MADEX-19
Certyfikat BBJ
Z/12/13/07

31.30.13 - 30.52

Zastosowanie

Uwagi:
Kable spe∏niajà prób´ palnoÊci
wed∏ug normy IEC 60332-3-22.

Kable przeznaczone do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych w Êrodowiskach zagro˝onym po˝arem, stosownie do
szczegó∏owych przepisów przeciwpo˝arowych obowiàzujàcych u˝ytkownika.
Pow∏oki i os∏ony wykonane sà z tworzywa nierozprzestrzeniajàcego p∏omienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów
toksycznych i korozyjnych.
Kable mogà byç uk∏adane bezpoÊrednio w ziemi na terenach o du˝ym zagro˝eniu uszkodzeniami mechanicznymi, do uk∏adania
w ziemi o niesta∏ym pod∏o˝u, w ziemi przy znacznej ró˝nicy poziomów u∏o˝enia (znacznym spadku), w rurach, tunelach, na
mostach, w miejscach nie nara˝onych na zwi´kszone oddzia∏ywanie elektromagnetyczne.
Kable nie powinny byç stosowane w obszarach zagro˝onych wybuchem, w instalacjach przemys∏owych nara˝onych na
dzia∏anie olejów lub rozpuszczalników.
Przeznaczone sà do pracy w otoczeniu o temperaturze od -50 do +70ºC i wilgotnoÊci wzgl´dnej powietrza do 90%.
Kable mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.
Si∏a ciàgnienia kabla nie powinna przekraczaç wartoÊci równej iloczynowi 50 N przez przekrój minimalny ˝y∏ roboczych (w mm2).

Telekomunikacyjne kable miejscowe przeznaczone do sieci szerokopasmowych
Symbol kabla/przewodu

Liczba
wiàzek

XzTKMDXpw – 120 V

(5 ÷ 200)22

XzTKMDXpwn – 120 V

Zastosowanie

(5 ÷ 50)22

Ârednica ˝y∏
[mm]

Norma

PKWiU

Uwagi:

0,5

ZN-MADEX-02;
WTO TPSA
„Telekomunikacyjne
kable miejscowe
parowe
szerokopasmowe”.

31.30.13 – 30.52

Kable spe∏niajà wymagania na
prób´ palnoÊci wed∏ug
IEC 60332-1.

Telekomunikacyjny kabel miejscowy przeznaczony do wykonywania instalacji zewn´trznych w telekomunikacyjnych
sieciach szerokopasmowych. Kable XzTKMDXpw mogà byç uk∏adane w kanalizacji kablowej oraz bezpoÊrednio
w ziemi na terenach o ma∏ym zagro˝eniu uszkodzeniami mechanicznymi.
Kable w wersji z linkà noÊnà przeznaczone sà do powieszenia na s∏upach drewnianych lub prefabrykowanych.
Kable mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do + 50ºC.
Si∏a ciàgnienia kabla nie powinna przekraczaç wartoÊci równej iloczynowi 50 N przez przekrój minimalny ˝y∏
roboczych (w mm2).
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.
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KABLE I PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE
Telekomunikacyjne kable górnicze o zwi´kszonej odpornoÊci na rozprzestrzenianie
p∏omienia
Symbol kabla/
przewodu

Liczba
wiàzek

Ârednica ˝y∏
[mm]

Norma

PKWiU

NTKGXFtN

5 ÷ 5022

0,8

ZN-MADEX-21
Certyfikat BBJ
Z/12/1/08

31.30.13 - 30.72

Zastosowanie

Uwagi:
Kable spe∏niajà prób´ palnoÊci wed∏ug
normy IEC 60332-3-22.

Kable przeznaczone do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych w obiektach górniczych na powierzchni, w szybach
i w podziemiach kopalƒ.
Pow∏oki i os∏ony wykonane sà z tworzywa nierozprzestrzeniajàcego p∏omienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów
toksycznych i korozyjnych.
Kable nie powinny byç stosowane w obszarach zagro˝onych wybuchem, w instalacjach przemys∏owych nara˝onych na
dzia∏anie olejów lub rozpuszczalników.
Przeznaczone sà do pracy w otoczeniu o temperaturze od - 50 do +70ºC i wilgotnoÊci wzgl´dnej powietrza do 90%.
Kable mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do +50ºC. Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.
Si∏a ciàgnienia kabla nie powinna przekraczaç wartoÊci równej iloczynowi 50 N przez przekrój minimalny ˝y∏ roboczych (w mm2).

Kable do instalacji alarmowych i sygnalizacyjnych z ˝y∏ami jednodrutowymi,
z wiàzkami parowymi, o izolacji i pow∏oce polietylenowej, wype∏nione
Symbol kabla/
przewodu

Liczba
wiàzek

Ârednica ˝y∏
[mm]

Norma

PKWiU

XzKAXwekw

2 ÷ 1022

0,8

W oparciu o
PN-92/T-90335
PN-92/T-90336

31.30.13 - 30.79

Zastosowanie

Uwagi:

Kable przeznaczone do pracy w sieciach alarmowych i sygnalizacyjnych wra˝liwych na dzia∏anie zak∏óceƒ
elektormagnetycznych. Mogà byç uk∏adane w kanalizacji kablowej lub bezpoÊrednio w ziemi.
Temperatura pracy kabli wynosi od -40ºC do +70ºC.
Kable mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do +50 ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.

Telekomunikacyjne kable do instalacji alarmowych i sygnalizacyjnych z ˝y∏ami
wielodrutowymi, o izolacji i pow∏oce polietylenowej, wype∏nione
Symbol kabla/
przewodu
XzKSLXwekw

Zastosowanie
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Liczba i przekrój ˝y∏

Norma

PKWiU

221,5

W oparciu o
PN-93/E-90403

31.30.13 - 30.79

422,5

Uwagi:

Kable przeznaczone do pracy w sieciach alarmowych i sygnalizacyjnych wra˝liwych na dzia∏anie zak∏óceƒ
elektromagnetycznych. Mogà byç uk∏adane w kanalizacji kablowej lub bezpoÊrednio w ziemi.
Temperatura pracy kabli wynosi od -40ºC do +70ºC.
Kable mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 10 2 ∅ zew.

KABLE I PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE
Przewody wspó∏osiowe wielkiej cz´stotliwoÊci
Rodzaj przewodu

Norma

PKWiU

Przeznaczenie
przewodów

Uwagi:

YWDXek
XWDXek

75-0,59/3,7
75-0,59/3,7

RTV, CATV

YWDXpek
XWDXpek
HWDXpek

75-0,8/3,7
75-0,8/3,7
75-0,8/3,7

RTV, CATV, SAT

YWDXpek
XWDXpek
HWDXpek

75-1,0/4,8
75-1,0/4,8
75-1,0/4,8

RTV, CATV, SAT

YWDXpek
XWDXpek
HWDXpek

75-1,05/4,8
75-1,05/4,8
75-1,05/4,8

RTV, CATV, SAT

YWDXpek
XWDXpek
HWDXpek

75-1,05/5,0
75-1,05/5,0
75-1,05/5,0

YWDXpek
XWDXpek
HWDXpek

75-1,1/4,8
75-1,1/4,8
75-1,1/4,8

YWD
XWD

75-0,59/3,7
75-0,59/3,7

YWDX

50-0,7/2,5

RG 6

75 V

31.30.12 - 00.11

RTV, CATV, SAT
Wszystkie
przewody mogà
byç wykonane
w pow∏oce PVC,
PE oraz LSOH.

ZN-MADEX-11

RTV, CATV, SAT

75 V

RTV, CATV

(g´stoÊç oplotu 60 i 95%)
75 V – LSOH

RG 59

RTV, CATV

(g´stoÊç oplotu 60 i 95%)
YWL
XWL

50-0,96/2,95
50-0,96/2,95

MH 155

50 V

Zastosowanie

RTV, TVP
CB, CT

(g´stoÊç oplotu 60 i 95%)
RG 59

RTV, CATV, SAT

31.30.12 - 00.12

CB, CT
CB, CT

Przewody o pow∏oce z tworzywa bezhalogenowego stosowane sà w budynkach, gdzie wymagane jest podwy˝szone
bezpieczeƒstwo na wypadek po˝aru. W przypadku po˝aru przewody te nie rozprzestrzeniajà p∏omienia, emitowane gazy
nie sà korozyjne, a emisja dymów jest bardzo niska.
Kable przeznaczone sà do pracy w otoczeniu o temperaturze od -20ºC do +60ºC.
Kable mogà byç uk∏adane w temperaturze od 0ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 5 2 ∅ zew.
Przewody wspó∏osiowe wielkiej cz´stotliwoÊci z zaporà przeciwwilgociowà.

Przewody wspó∏osiowe wielkiej cz´stotliwoÊci z zaporà przeciwwilgociowà
Rodzaj przewodu
XzWDXpek

75-1,05/4,8

XzWDXpek

75-1,05/5,0

Zastosowanie

Norma

PKWiU

ZN-MADEX-11

31.30.12 - 00.11

Uwagi:

Przewody sà przeznaczone do po∏àczeƒ w instalacjach zewn´trznych RTV, SAT, CATV.
Kable przeznaczone sà do pracy w otoczeniu o temperaturze od -20ºC do +60ºC.
Kable mogà byç uk∏adane w temperaturze od -10ºC do +50ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania kabla jest równy 5 2 ∅ zew.

100%

KONTROLA
JAKOÂCI
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KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
Przewody elektroenergetyczne instalacyjne jedno˝y∏owe o izolacji polwinitowej
Symbol

Napi´cie pracy
[V]

Przekrój
znamionowy
˝y∏ [mm2]

Liczba
˝y∏

Norma

PKWiU

DY
H05V-U

300/500

0,5 ÷ 4
0,5 ÷ 1

1

PN-87/E90054
PN-HD 21.3

31.30.13 – 75.11

DY
H07V-U

450/750

1,0 ÷ 10
1,5 ÷ 10

1

PN-87/E90054
PN - HD 21.3

31.30.13 – 75.11

LY
H05V-R

300/500

0,35 ÷ 6
0,5 ÷ 1

1

PN-87/E90054
PN - HD 21.3

31.30.13 – 75.11

LY
H07V-R

450/750

0,35 ÷ 240
1,5 ÷ 35

1

PN-87/E90054
PN - HD 21.3

31.30.13 – 75.11

LgY
H05V-K

300/500

0,35 ÷ 2,5
0,5 ÷ 1

1

PN-87/E90054
PN - HD 21.3

31.30.13 - 75.11

LgY
H07V-K

450/750

1 ÷ 120
1,5 ÷ 35

1

PN-87/E90054
PN - HD 21.3

31.30.13 - 75.11

LgYd

450/750

1 ÷ 120

1

PN-87/E90054

31.30.13 - 75.11

Zastosowanie

Uwagi:

˚y∏y jednodrutowe kl. 1
wg IEC 60228

˚y∏y wielodrutowe kl. 2
wg IEC 60228
˚y∏y wielodrutowe kl. 5
wg IEC 60228
Przewody LgY mogà
byç wykonane w wersji
bezhalogenowej jako LgH
oraz w polwinicie olejo- i
ciep∏oodpornym jako LgYc
˚y∏y wielodrutowe kl. 5
wg IEC 60228
Izolacja PVC pogrubiona (d)

Przewody instalacyjne jedno˝y∏owe o ˝yle miedzianej oraz o izolacji polwinitowej przeznaczone sà do uk∏adania na sta∏e
w urzàdzeniach elektroenergetycznych pracujàcych w klimacie umiarkowanym.
Powszechnie stosowane sà we wszystkich rodzajach szaf sterowniczych, rozdzielniach, urzàdzeniach automatyki oraz
w instalacjach elektrycznych wewnàtrz budynków.
Przeznaczone sà do pracy w otoczeniu o temperaturze od -40ºC do+70ºC.
Najwi´ksza dopuszczalna d∏ugotrwale temperatura ˝y∏ podczas pracy nie powinna przekraczaç +70ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania przewodów jest równy 10 2 ∅ zew.

Przewody elektroenergetyczne instalacyjne wielo˝y∏owe o izolacji polwinitowej
Symbol

Napi´cie pracy
[V]

Przekrój
znamionowy
˝y∏ [mm2]

Liczba
˝y∏

Norma

PKWiU

YDY(˝o)

300/500
450/750

1÷6
1,5 ÷ 10

2÷4
2÷5

PN-87/E90056

31.30.13 - 75.13

˚y∏y jednodrutowe kl. 1
wg IEC 60228.

HO5VV-U
(odpowiednik
NYM J/O)

300/500

1,5 ÷ 10

2÷5

PN-HD 21.4

31.30.13 - 75.13

˚y∏y jednodrutowe kl. 1
wg IEC 60228.

YLY(˝o)

600/1000

1 ÷ 50
1 ÷ 10

1÷4
5 ÷ 10

PN-87/E90056

31.30.13 - 75.13

˚y∏y jednodrutowe kl. 2
wg IEC 60228.

NYM J/O

300/500

16 ÷ 35

2÷5

PN-HD 21.4

31.30.13 - 75.13

˚y∏y wielodrutowe kl. 2
wg IEC 60228.

YDYp(-˝o)

300/500
450/750

0,5 ÷ 6
1 ÷ 10

2÷4
2÷4

PN-87/E90060

31.30.13 - 75.13

˚y∏y jednodrutowe kl. 1
wg IEC 60228.

Zastosowanie

Uwagi:

Przewody instalacyjne okràg∏e i p∏askie, przeznaczone sà do uk∏adania na sta∏e w urzàdzeniach elektroenergetycznych
pracujàcych w klimacie umiarkowanym.
Stosowane sà w pomieszczeniach suchych i wilgotnych pod i na tynku.
Przeznaczone do pracy w otoczeniu o temperaturze od -40ºC do +70ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania przewodów jest równy 10 2 ∅ zew.
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Przewody elektroenergetyczne o ˝y∏ach miedzianych, o izolacji z polietylenu
usieciowanego i o pow∏oce z tworzywa bezhalogenowego
Symbol

Napi´cie pracy
[V]

Przekrój
znamionowy
˝y∏ [mm2]

Liczba
˝y∏

Norma

PKWiU

NHXMH - J(O)

300/500

1 ÷ 16

1÷7

DIN VDE 0250-214

31.30.13 - 75.13

Zastosowanie

Uwagi:
˚y∏y jednodrutowe kl. 1
wg IEC 60228.

Przewody przeznaczone sà do uk∏adania w miejscach, gdzie istniejà zwi´kszone wymagania dla zabezpieczenia
przeciwpo˝arowego (kompleksy handlowe, hotele, metro, szpitale itp.).
Przewody mogà byç uk∏adane wewnàtrz i na zewnàtrz budynków oraz pod i na tynku. Nie powinny byç uk∏adane
bezpoÊrednio w ziemi.
Najwi´ksza dopuszczalna d∏ugotrwale temperatura ˝y∏ roboczych +70ºC.
Najwi´ksza dopuszczalna temperatura przy zwarciu 1 s wynosi +160ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania przewodów jest równy 10 2 ∅ zew.

Przewody elektroenergetyczne do odbiorników ruchomych i przenoÊnych,
wielo˝y∏owe o izolacji i oponie polwinitowej na napi´cie 300/300 V
Symbol

Napi´cie pracy
[V]

H03VV-F (OMY)
H03VVH2-F
(OMYp)

Liczba
˝y∏

Norma

PKWiU

Uwagi:

0,5 ÷ 0,75
300/300

OMYp

Zastosowanie

Przekrój
znamionowy
˝y∏ [mm2]

0,5 ÷ 0,75

2÷4

0,5 ÷ 1,5

PN-HD 21.5

31.30.13 - 75.21

˚y∏y wielodrutowe kl. 5
wg IEC 60228.

PN-91/E-90103

Do przy∏àczania ruchomych i przenoÊnych odbiorników domowego u˝ytku pracujàcych wewnàtrz budynku. Przewody te nie
nadajà si´ do urzàdzeƒ cieplnych, grzejnych itp. Nie nadajà si´ do pracy na zewnàtrz budynków.
Przeznaczone do pracy w otoczeniu o temperaturze: od -15ºC do +70ºC
Najwi´ksza dopuszczalna d∏ugotrwale temperatura ˝y∏y podczas pracy +70ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania przewodów jest równy 10 2 ∅ zew.

Przewody elektroenergetyczne do odbiorników ruchomych i przenoÊnych,
wielo˝y∏owe o izolacji i oponie polwinitowej na napi´cie 300/500 V
Symbol

Napi´cie pracy
[V]

Przekrój
znamionowy
˝y∏ [mm2]

Liczba
˝y∏

Norma

PKWiU

Uwagi:

H05VV-F (OWY)

300/500

0,75 ÷ 4

2÷5

PN-HD 21.5

31.30.13-75.22

˚y∏y wielodrutowe kl. 5
wg IEC 60228.

Zastosowanie

Do przy∏àczania ruchomych i przenoÊnych odbiorników domowego, wiejskiego i ogólnoprzemys∏owego u˝ytku pracujàcych
w pomieszczeniach domowych, biurowych itp.
Przeznaczone do pracy w otoczeniu o temperaturze: od -15ºC do +70ºC
Najwi´ksza dopuszczalna d∏ugotrwale temperatura ˝y∏y podczas pracy +70ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania przewodów jest równy 10 2 ∅ zew.

Przewody elektroenergetyczne do odbiorników ruchomych i przenoÊnych,
wielo˝y∏owe o izolacji polwinitowej i pow∏oce z polwinitu olejoodpornego,
nieekranowane lub ekranowane, na napi´cie 300/500 V
Symbol

Napi´cie pracy
[V]

Przekrój
znamionowy
˝y∏ [mm2]

Liczba
˝y∏

Norma

PKWiU

H05VV5-F

300/500

0,5 ÷ 2,5

2 ÷ 61

PN-HD 21.13

31.30.13-75.22

300/500

0,5 ÷ 2,5

2 ÷ 24

PN-HD 21.13

31.30.13-75.22

H05VVC4V5-F
Zastosowanie
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Uwagi:
˚y∏y wielodrutowe kl. 5
wg IEC 60228.

Stosowane w przemyÊle maszynowym, liniach technologicznych, jako kable sygnalizacyjne, sterownicze i zasilajàce.
Przeznaczone do pracy w otoczeniu o temperaturze: od -15ºC do +60ºC
Najwi´ksza dopuszczalna d∏ugotrwale temperatura ˝y∏y podczas pracy +70ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania przewodów jest równy 10 2 ∅ zew.

KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
Przewody kontrolne nieekranowane i ekranowane do automatyki, na napi´cie
300/500 V
Symbol

Napi´cie pracy
[V]

LiYYnr

Przekrój
znamionowy
˝y∏ [mm2]

Liczba
˝y∏

0,5 ÷ 1,5

2 ÷ 61

0,5 ÷ 1,5

2 ÷ 24

300/500
LiYCYnr

Zastosowanie

Norma

W oparciu o norm´
PN-HD 21.13

PKWiU

Uwagi:

31.30.13-75.28

˚y∏y wielodrutowe kl. 5
wg IEC 60228.
Izolacja ˝y∏ w kolorze czarnym
z nadrukowanymi cyframi.

Kable ekranowane przeznaczone do pracy w energetycznych urzàdzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych
a tak˝e w obwodach automatyki przemys∏owej.
Przeznaczone do pracy w otoczeniu o temperaturze: od -15ºC do +70ºC
Najwi´ksza dopuszczalna d∏ugotrwale temperatura ˝y∏y podczas pracy +70ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania przewodów jest równy 10 2 ∅ zew.

Przewody sterownicze
Symbol

YStYnr(-˝o)

Zastosowanie

Napi´cie pracy
[V]

300/500

Przekrój
znamionowy
˝y∏ [mm2]
0,75 ÷ 2,5

Liczba
˝y∏

2 ÷ 61

Norma

ZN-MADEX-18

PKWiU

Uwagi:

31.30.13-75.22

˚y∏y wielodrutowe kl. 5
wg IEC 60228.
Izolacja ˝y∏ w kolorze czarnym
z nadrukowanymi cyframi.

Przewody przeznaczone sà do po∏àczeƒ ruchomych, w sta∏ych lub ruchomych maszynach lub urzàdzeniach oraz urzàdzeniach
sygnalizacyjnych i nastawczych pracujàcych w klimacie umiarkowanym. Nie sà przewidziane do pracy na zewnàtrz budynków.
Przeznaczone do pracy w otoczeniu o temperaturze:
od -20ºC do +60ºC dla instalacji sta∏ych, od -5ºC do +60ºC dla instalacji ruchomych.
Temperatura uk∏adania przewodów powinna wynosiç od -15ºC do +50ºC
Dopuszczalny promieƒ zginania przewodów jest równy 15 2 ∅ zew.

Kable elektroenergetyczne z ˝y∏ami miedzianymi o izolacji polwinitowej,
na napi´cie 0,6/1 kV
Symbol

Napi´cie pracy

YKY(-˝o)
(odpowiednik
NYM-O i NYM-J)
YKYFty(-˝o)

0,6/1 kV

Zastosowanie

Przekrój
znamionowy
˝y∏ [mm2]

Liczba
˝y∏

1 ÷ 240

1

1 ÷ 50

2÷5

Norma

PKWiU

PN-HD 603 S1
PN-HD 627 S1
PN-93/E-90401

31.30.13-73.39

Uwagi:

Kable elektroenergetyczne o izolacji i pow∏oce polwinitowej, przeznaczone do przesy∏u energii elektrycznej, stosowane
w klimacie umiarkowanym.
Mogà byç uk∏adane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu.
Kable opancerzone przeznaczone do uk∏adania w miejscach nara˝onych na uszkodzenia mechaniczne.
Na ˝yczenie klienta produkuje si´ kable w wykonaniu specjalnym, np. z tworzywa uniepalnionego (YnKY)
Najwi´ksza dopuszczalna d∏ugotrwale temperatura ˝y∏ roboczych +70ºC.
Najwi´ksza dopuszczalna temperatura przy zwarciu 1 s wynosi +160ºC.
Najni˝sza dopuszczalna temperatura kabli przy ich uk∏adaniu bez podgrzewania: - 5ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania przewodów jest równy 10 2 ∅ zew.

YKY(-˝o)

YKYFty(-˝o)
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KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
Kable elektroenergetyczne z ˝y∏ami miedzianymi o izolacji polwinitowej,
na napi´cie 0,6/1 kV, ekranowane
Symbol

Napi´cie pracy

YKYekw (-˝o)
YKYektmy (-˝o)

Zastosowanie

Przekrój
znamionowy
˝y∏ [mm2]

Liczba
˝y∏

1 ÷ 16

1

1 ÷ 16

2÷5

0,6/1 kV

Norma

PKWiU

PN-HD 603 S1
PN-93/E-90401

Uwagi:

31.30.13-73.39

ekw – ekran z taÊmy Al./
PET na oÊrodku kabla
ektm – ekran z taÊmy Cu
na pow∏oce wewn´trznej

Kable elektroenergetyczne o izolacji i pow∏oce polwinitowej, przeznaczone do przesy∏u energii elektrycznej, stosowane
w klimacie umiarkowanym.
Mogà byç uk∏adane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu, w miejscach o podwy˝szonym zagro˝eniu na zak∏ócenia
elektromagnetyczne.
Najwi´ksza dopuszczalna d∏ugotrwale temperatura ˝y∏ roboczych +70ºC.
Najwi´ksza dopuszczalna temperatura przy zwarciu 1 s wynosi +160ºC.
Najni˝sza dopuszczalna temperatura kabli przy ich uk∏adaniu bez podgrzewania: - 5ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania przewodów jest równy 10 2 ∅ zew.

Kable elektroenergetyczne z ˝y∏ami miedzianymi o izolacji polietylenu sieciowanego,
na napi´cie 0,6/1 kV
Symbol

Napi´cie pracy

YKXS(˝o); YKCXS(˝o)
N2XY - (J/O);
N2XCY - (J/O)
N2XH - (J/O);
N2XCH - (J/O)

Zastosowanie

Przekrój
znamionowy
˝y∏ [mm2]

Liczba
˝y∏

1,5 ÷ 240

1

0,6/1 kV

1,5 ÷ 50

2÷5

Norma

PKWiU

PN-HD 603 S1
PN-HD 627 S1

31.30.13-73.39

Uwagi:

Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu sieciowanego, w pow∏oce z tworzywa bezhalogenowego
przeznaczone sà do uk∏adania w miejscach o zwi´kszonych wymaganiach na zabezpieczenie przeciwpo˝arowe
(kompleksy handlowe, hotele, metro itp.)
Mogà byç uk∏adane w pomieszczeniach, w betonie i na powietrzu. Nie powinny byç uk∏adane bezpoÊrednio w ziemi.
Najwi´ksza dopuszczalna d∏ugotrwale temperatura ˝y∏ roboczych +90ºC.
Najwi´ksza dopuszczalna temperatura przy zwarciu 1 s wynosi +250ºC.
Najni˝sza dopuszczalna temperatura kabli przy ich uk∏adaniu bez podgrzewania: -10ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania przewodów jest równy 10 2 ∅ zew.

Kable sygnalizacyjne z ˝y∏ami jednodrutowymi na napi´cie 0,6/1kV, ekranowane
Symbol

YKSYekwnr (-˝o)

Zastosowanie
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Liczba
˝y∏

Przekrój
znamionowy
˝y∏ [mm2]

7 ÷ 61

1 ÷ 2,5

7 i 10

4

Napi´cie
pracy [V]
0,6/1 kV

Norma

PKWiU

PN-93/E-90403 31.30.13-73.39

Uwagi:
Izolacja ˝y∏ w kolorze czarnym
z nadrukowanymi cyframi.

Kable sygnalizacyjne o izolacji i pow∏oce polwinitowej ekranowne, przeznaczone do energetycznych urzàdzeƒ kontrolnych,
bezpieczeƒstwa i sterowniczych w instalacjach o podwy˝szonym zagro˝eniu na zak∏ócenia elektromagnetyczne, a tak˝e do
przesy∏u energii elektrycznej, do uk∏adania w kana∏ach, na konstrukcjach oraz bezpoÊrednio w ziemi, w miejscach o ma∏ym
nara˝eniu na uszkodzenia mechaniczne.
Mogà byç uk∏adane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu, w miejscach o podwy˝szonym zagro˝eniu na zak∏ócenia
elektromagnetyczne.
Najwi´ksza dopuszczalna d∏ugotrwale temperatura ˝y∏ roboczych +70ºC.
Najwi´ksza dopuszczalna temperatura przy zwarciu 1 s wynosi +160ºC.
Najni˝sza dopuszczalna temperatura kabli przy ich uk∏adaniu bez podgrzewania: - 5ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania przewodów jest równy 10 2 ∅ zew.

KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
Kable sygnalizacyjne z ˝y∏ami jednodrutowymi na napi´cie 0,6/1kV
Symbol

YKSY(-˝o)

YKSYFty(-˝o)
YKSYnr(-˝o)
(odpowiednik
NYY-O i NYY-J)
YKSYFtynr(-˝o)

Zastosowanie

Liczba
˝y∏

Przekrój
znamionowy
˝y∏ [mm2]

7 ÷ 75

1 ÷ 1,5

7 ÷ 48

1 ÷ 2,5

7 i 10

4 ÷ 10

7 ÷ 48

1 ÷ 2,5

7 i 10

4 ÷ 10

7 ÷ 75

1 ÷ 1,5

7 ÷ 48

1 ÷ 2,5

7 i 10

4

7 ÷ 48

1 ÷ 2,5

7 i 10

4 ÷ 10

Napi´cie
pracy [V]

0,6/1 kV

Norma

PKWiU

Uwagi:

PN-93/E-90403
31.30.13-73.39
PN-HD 21.4

Izolacja ˝y∏ w kolorach:
˝y∏a licznikowa – bràzowa,
˝y∏a kierunkowa – niebieska,
pozosta∏e ˝y∏y – naturalne,
˝y∏a zielono-˝ó∏ta umieszczona
w ostatniej warstwie jako ˝y∏a
licznikowa zamiast niebieskiej.

Izolacja ˝y∏ w kolorze czarnym
z nadrukowanymi cyframi.

Kable sygnalizacyjne o izolacji i pow∏oce polwinitowej, przeznaczone do energetycznych urzàdzeƒ kontrolnych,
bezpieczeƒstwa i sterowniczych, a tak˝e do przesy∏u energii elektrycznej, do uk∏adania w kana∏ach, na konstrukcjach oraz
bezpoÊrednio w ziemi, w miejscach o ma∏ym nara˝eniu na uszkodzenia mechaniczne.
Mogà byç uk∏adane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu.
Kable opancerzone przeznaczone do uk∏adania w miejscach nara˝onych na uszkodzenia mechaniczne.
Najwi´ksza dopuszczalna d∏ugotrwale temperatura ˝y∏ roboczych +70ºC.
Najwi´ksza dopuszczalna temperatura przy zwarciu 1 s wynosi +160ºC.
Najni˝sza dopuszczalna temperatura kabli przy ich uk∏adaniu bez podgrzewania: - 5ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania przewodów jest równy 10 2 ∅ zew.

YKSYnr(-˝o)

YKSYFty(-˝o)

Kable sygnalizacyjne z ˝y∏ami wielodrutowymi na napi´cie 300/500V oraz 0,6/1kV
Symbol

Napi´cie pracy

Przekrój
znamionowy
˝y∏ [mm2]

Liczba
˝y∏

Norma

YKSLYnr(-˝o)
YKSLYekwnr(-˝o)

300/500 V

0,5 ÷ 2,5

2 ÷ 48

W oparciu o norm´
PN-HD 21.13

YKSLYnr(-˝o)
YKSLYekwnr(-˝o)

0,6/1 kV

0,75 ÷ 2,5

2 ÷ 48

W oparciu o
PN-93/E-90403

Zastosowanie

PKWiU

Uwagi:

31.30.13-75.28

˚y∏y wielodrutowe kl. 5
wg IEC 60228.
Izolacja ˝y∏ w kolorze
czarnym z nadrukowanymi
cyframi.

Kable sygnalizacyjne o izolacji i pow∏oce polwinitowej, przeznaczone do energetycznych urzàdzeƒ kontrolnych,
bezpieczeƒstwa i sterowniczych, a tak˝e do przesy∏u energii elektrycznej, do uk∏adania w kana∏ach, na konstrukcjach oraz
bezpoÊrednio w ziemi, w miejscach o ma∏ym nara˝eniu na uszkodzenia mechaniczne.
Mogà byç uk∏adane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu.
Kable ekranowane przeznaczone do uk∏adania w miejscach nara˝onych na zak∏ócenia elektromagnetyczne.
Najwi´ksza dopuszczalna d∏ugotrwale temperatura ˝y∏ roboczych +70ºC.
Najwi´ksza dopuszczalna temperatura przy zwarciu 1 s wynosi +160ºC.
Najni˝sza dopuszczalna temperatura kabli przy ich uk∏adaniu bez podgrzewania: - 5ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania przewodów jest równy 10 2 ∅ zew.
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Kable sygnalizacyjne z ˝y∏ami wielodrutowymi o wiàzkach parowych
na napi´cie 300/500V oraz 0,6/1kV
Symbol

Napi´cie pracy

Przekrój
znamionowy
˝y∏ [mm2]

Liczba
˝y∏

Norma

YKSLY-pnr(-˝o)
YKSLYekw-pnr(-˝o)

300/500 V

0,5 ÷ 2,5

2 ÷ 48

W oparciu o norm´
PN-HD 21.13

2 ÷ 48

W oparciu o
PN-93/E-90403

YKSLY-pnr(-˝o)
YKSLYekw-pnr(-˝o)

Zastosowanie

0,6/1 kV

0,75 ÷ 2,5

PKWiU

Uwagi:

31.30.13-75.28

˚y∏y wielodrutowe kl. 5
wg IEC 60228.
Izolacja ˝y∏ w kolorze
czarnym i bràzowym
z nadrukowanymi cyframi.

Kable sygnalizacyjne o izolacji i pow∏oce polwinitowej, przeznaczone do energetycznych urzàdzeƒ kontrolnych,
bezpieczeƒstwa i sterowniczych, a tak˝e do przesy∏u energii elektrycznej, do uk∏adania w kana∏ach, na konstrukcjach oraz
bezpoÊrednio w ziemi, w miejscach o ma∏ym nara˝eniu na uszkodzenia mechaniczne.
Mogà byç uk∏adane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu.
Kable ekranowane przeznaczone do uk∏adania w miejscach nara˝onych na zak∏ócenia elektromagnetyczne.
Najwi´ksza dopuszczalna d∏ugotrwale temperatura ˝y∏ roboczych +70ºC.
Najwi´ksza dopuszczalna temperatura przy zwarciu 1 s wynosi +160ºC.
Najni˝sza dopuszczalna temperatura kabli przy ich uk∏adaniu bez podgrzewania: - 5ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania przewodów jest równy 10 2 ∅ zew.

Kable kontrolne z ˝y∏ami wielodrutowymi na napi´cie 300/500V
w izolacji i pow∏oce polwinitowej, ekranowane
Symbol

Napi´cie pracy

Przekrój
znamionowy
˝y∏ [mm2]

Liczba
˝y∏

Norma

PKWiU

PFSP
(H05VVCV – K)

300/500 V

0,75

2 ÷ 28

HD 627-4 B1
IEC 60332-1

31.30.13-75.28

Zastosowanie

Uwagi:
˚y∏y wielodrutowe kl. 5
wg IEC 60228

Kable kontrolne o izolacji i pow∏oce polwinitowej, przeznaczone do energetycznych urzàdzeƒ kontrolnych, bezpieczeƒstwa
i sterowniczych, do uk∏adania w kana∏ach, na konstrukcjach oraz bezpoÊrednio w ziemi. Mogà byç uk∏adane w miejscach
nara˝onych na zak∏ócenia elektromagnetyczne w pomieszczeniach i na powietrzu.
Najwi´ksza dopuszczalna d∏ugotrwale temperatura ˝y∏ roboczych +70ºC.
Najni˝sza dopuszczalna temperatura kabli przy ich uk∏adaniu bez podgrzewania - 5ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania przewodów jest równy 10 2 ∅ zew.

Kable kontrolne z ˝y∏ami wielodrutowymi na napi´cie 300/500V w izolacji
i pow∏oce z tworzywa bezhalogenowego, ekranowane
Symbol

Napi´cie pracy

Przekrój
znamionowy
˝y∏ [mm2]

Liczba
˝y∏

Norma

PKWiU

IFSI

300/500 V

0,75

2 ÷ 28

HD 627-4 B1
IEC 60332-3

31.30.13-75.28

Zastosowanie

26

Uwagi:
˚y∏y wielodrutowe kl. 5
wg IEC 60228

Kable kontrolne o izolacji i pow∏oce z tworzywa bezhalogenowego, przeznaczone do energetycznych urzàdzeƒ kontrolnych,
bezpieczeƒstwa i sterowniczych, a tak˝e do przesy∏u energii elektrycznej w miejscach nara˝onych na zak∏ócenia
elektromagnetyczne oraz w miejscach o zwi´kszonych wymaganiach przeciwpo˝arowych.
Najwi´ksza dopuszczalna d∏ugotrwale temperatura ˝y∏ roboczych +70ºC.
Najni˝sza dopuszczalna temperatura kabli przy ich uk∏adaniu bez podgrzewania - 5ºC.
Dopuszczalny promieƒ zginania przewodów jest równy 10 2 ∅ zew.
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CERTIFICATE
DIN EN ISO 9001:2008

FABRYKA KABLI

FABRYKA KABLI MADEX SPÓŁKA JAWNA
STEFANÓWKA, ul. ŻURAWIA 96
05-462 WIĄZOWNA
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development, production and selling
of telecommunication, energy cables,
data and low voltage power cables
A quality management system complying with the requirements
of the above-mentioned norm.
Proof of this has been furnished during a certification audit
on 27 and 28 August 2009.

First certification:
Period of validity:
Registration number:
TGA-ZM-05-95-60
TGA-ZM-05-95-00

QUACERT
Gesellschaft zur Zertifizierung von
Qualitätsmanagementsystemen mbH
Eutighoferstraße 137
D-73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: +49 - 71 71 - 99 79 16 40
Fax: +49 - 71 71 - 99 79 16 99
www.quacert.de

1997
2009/09/14 - 2012/09/13
QC-QM-Z-97/04-001

Schwäbisch Gmünd, 15 September 2009

Management

This is not a legal document and cannot be used as such.
The certificate remains the property of QUACERT to whom it must be returned on request.

CERTIFICATE
DIN EN ISO 14001:2005
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FABRYKA KABLI MADEX SPÓŁKA JAWNA
STEFANÓWKA, ul. ŻURAWIA 96
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development, production and selling
of telephone, computer cables and
energy cables
Introduced in their company an environmental
management system complying with the
requirements of the above-mentioned norm.
Proof of this has been furnished during
a certification audit on 27 - 28 August 2009.

First certification:
Validity period:
Registration number:

2000
16-09-09 - 15-09-12
QC-UM-Z-97/04-001

TGA-ZM-05-95-60
TGA-ZM-05-95-00

Schwäbisch Gmünd, 14 October 2009
QUACERT
Gesellschaft zur Zertifizierung von
Qualitätsmanagementsystemen mbH
Eutighoferstraße 137
D-73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: +49 - 71 71 - 99 79 16 40
Fax: +49 - 71 71 - 99 79 16 99
www.quacert.de

Management

This is not a legal document and cannot be used as such.
The certificate remains the property of QUACERT to whom it must be returned on request.
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FABRYKA KABLI

05-462 Wiàzowna
Stefanówka 4b
tel. 022 789 04 81
fax 022 789 04 85
e-mail: madex@madex.pl
www.madex.pl

Wszelkie pytania techniczne prosimy kierowaç pod adres e-mail: madex@madex.pl
® Wszelkie prawa zastrze˝one. Wydanie 1/2009

