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górnicze telekomunikacyjne
 górnicze sygnalizacyjne
 górnicze hybrydowe
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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.

Telekomunikacyjne
kable górnicze

Telekomunikacyjne kable górnicze
nieopancerzone lub opancerzone
Norma: ZN-MADEX-24
Rodzaje kabli
• YnTKGX - telekomunikacyjny (T) kabel (K) górniczy (G)
z żyłami miedzianymi o izolacji z polietylenu (X),
o powłoce PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia (Yn)
• YnTKGXFtyn - telekomunikacyjny (T) kabel (K) górniczy (G)
z żyłami miedzianymi o izolacji z polietylenu (X),
o powłoce wewnętrznej PVC, opancerzony taśmami stalowymi ocynkowanymi (Ft), w osłonie PVC o zwiększonej
odporności na rozprzestrzenianie płomienia (yn)
• YnTKGXFoyn - telekomunikacyjny (T) kabel (K) górniczy (G)
z żyłami miedzianymi o izolacji z polietylenu (X),
o powłoce wewnętrznej PVC, opancerzony drutami stalowymi ocynkowanymi (Fo), w osłonie PVC o zwiększonej
odporności na rozprzestrzenianie płomienia (yn)
Zastosowanie
Kable przeznaczone są do stosowania w:
− sieciach telekomunikacyjnych zakładów górniczych
− instalacjach telekomunikacyjnych w odkrywkowych zakładach górniczych, także poza strefami zagrożonymi pożarem
− instalacjach telekomunikacyjnych w podziemnych zakładach
górniczych w polach niemetanowych
− instalacjach telekomunikacyjnych w podziemnych zakładach
górniczych w wyrobiskach zaliczanych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Kable typu YTKGXFtyn są przeznaczone do stosowania w wyrobiskach o nachyleniu do 45°.
Kable typu YTKGXFoyn są przeznaczone do stosowania w wyrobiskach o nachyleniu do 45° oraz powyżej 45°.
Kable nie mogą być stosowane do połączeń urządzeń elektroenergetycznych.
Kable spełniają wymagania dyrektywy RoHS 2011/65/CE
oraz posiadają pozytywną Opinię Techniczną Nr 2824/2013
dotyczącą możliwości stosowania w podziemnych zakładach
górniczych oraz Atesty Nr 2824/A1/2013, 2824/A2/2013,
2824/A3/2013 wydane przez Centrum Badań i Certyfikacji
Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.
Budowa
a) żyła: miękkie druty miedziane o średnicy 0,8mm
b) izolacja: polietylen pełny
c) wiązki: parowe
d) pęczki elementarne: 3; 4; 5 lub 10-parowe
e) pęczki podstawowe: 20-parowe
f) ośrodek: skręcony z pęczków elementarnych lub podstawowych, pęczki wyróżniane przez barwny obwój
g) obwój ośrodka: taśmy poliestrowe
h) powłoka wewnętrzna: PVC
i) pancerz kabla: dwie taśmy stalowe ocynkowane lub druty
stalowe okrągłe nawinięte śrubowo
l) powłoka zewnętrzna lub osłona na pancerzu: PVC o wskaźniku tlenowym nie mniejszym niż 29

Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C
Rezystancja pętli żył

≤ 73,6 Ω/km

Rezystancja izolacji

≥ 5000 MΩ x km

Pojemność skuteczna
Asymetria pojemności między parami
Odporność izolacji żył na napięcie probiercze
żyła/żyła żyła/pancerz

≤ 60 nF/km
≤ 600 pF/600m
700V U(~)
1000V U(=)

Pozostałe dane
Bezpieczny zakres temperatur:
- podczas układania
- podczas pracy kabla
Minimalny promień zginania
Odporność kabla na rozprzestrzenianie się płomienia

-10°C do +50°C
- 30°C do +70°C
10 x średnica zewnętrzna kabla
próba palności wg PN-EN 60332-1-2

Sygnalizacyjne
kable górnicze

Sygnalizacyjne kable górnicze o izolacji
i powłoce PVC na napięcie 300/500V
lub 0,6/1kV
Norma: ZN-MADEX-25
Rodzaje kabli
• YnKGSY - kabel (K) górniczy (G) sygnalizacyjny (S) z żyłami
jednodrutowymi, o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia (Yn)
• YnKGSYkon - kabel (K) górniczy (G) sygnalizacyjny (S) z żyłami jednodrutowymi, o izolacji polwinitowej (Y), z ekranem
wspólnym na ośrodku w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych (kon) i powłoce z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia (Yn)
• YKGSYkonyn - kabel (K) górniczy (G) sygnalizacyjny (S)
z żyłami jednodrutowymi, o izolacji polwinitowej (Y), z wewnętrzną powłoką polwinitową (Y), z ekranem wspólnym
z drutów miedzianych ocynowanych na powłoce wewnętrznej (kon), w zewnętrznej osłonie z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia (yn)
• YKGSYektyn - kabel (K) górniczy (G) sygnalizacyjny (S)
z żyłami jednodrutowymi, o izolacji polwinitowej (Y),
z wewnętrzną powłoką polwinitową (Y), z ekranem wspólnym z taśm miedzianych na powłoce wewnętrznej (ekt),
w zewnętrznej osłonie z polwinitu nierozprzestrzeniającego
płomienia (yn)
• YKGSYFtyn - kabel (K) górniczy (G) sygnalizacyjny (S)
z żyłami jednodrutowymi, o izolacji polwinitowej (Y),
w powłoce z polwinitu (Y), w pancerzu z taśm stalowych
ocynkowanych (Ft), w zewnętrznej osłonie z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia (yn)
• YKGSYFoyn - kabel (K) górniczy (G) sygnalizacyjny (S)
z żyłami jednodrutowymi, o izolacji polwinitowej (Y),
w powłoce z polwinitu (Y), w pancerzu z drutów stalowych
ocynkowanych (Fo), w zewnętrznej osłonie z polwinitu
nierozprzestrzeniającego płomienia (yn)
Przykład oznaczenia kabla:
YnKGSY 0,6/1 kV 10x1,5+1,5 mm2
kabel 11-żyłowy na napięcie znamionowe 0,6/1 kV o przekroju
znamionowym żyły roboczej i żyły ochronnej 1,5 mm2

Zastosowanie
Sygnalizacyjne kable górnicze przeznaczone są do pracy w obwodach kontroli, pomiarów, sygnalizacji, sterowania i łączności lokalnej w zakładach górniczych.
Kable mogą być stosowane w:
- odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza
strefami zagrożonymi wybuchem
- podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach ze stopniem „a”
niebezpieczeństwa wybuchu
- podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach klasy A
zagrożenia wybuchem pyłu węglowego
- obwodach iskrobezpiecznych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem.
Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych
zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na
zewnątrz kabla.
Kable nie mogą być stosowane w elektroenergetycznych instalacjach zasilających.
Kable spełniają wymagania dyrektywy RoHS 2011/65/CE.
Kable posiadają pozytywną Opinię Techniczną Nr 2921/2013
dotyczącą możliwości stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych oraz Atest Nr 2921/A1/2013,
Nr 2921/A2/2013 wydane przez Centrum Badań i Certyfikacji
Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.
Budowa
a) żyły robocze i ochronna: miedziane jednodrutowe kl. 1 wg
PN EN 60228
b) izolacja: specjalna mieszanka polwinitowa
c) oznaczenie żył: czarne z nadrukiem cyfrowym; żyła żółto-zielona w warstwie zewnętrznej
d) ośrodek: żyły skręcone w ośrodek w układzie warstwowym
e) izolacja ośrodka: folia poliestrowa
f) ekran na ośrodku lub powłoce wewnętrznej: oplot z drutów
miedzianych ocynowanych o gęstości krycia ≥ 65% lub
dwie taśmy miedziane
g) powłoka wewnętrzna: polwinit oponowy
h) pancerz: dwie taśmy stalowe obustronnie ocynkowane lub
druty stalowe okrągłe nawinięte śrubowo
i) powłoka zewnętrzna: polwinit nierozprzestrzeniający płomienia o indeksie tlenowym ≥ 29 w kolorze czarnym.

Sygnalizacyjne kable górnicze
o izolacji i powłoce PVC,
z ekranami indywidualnymi na żyłach,
na napięcie 300/500V lub 0,6/1kV
Norma: ZN-MADEX-25
Rodzaje kabli
• YnHKGSY - kabel (K) górniczy (G) sygnalizacyjny (S) z żyłami
jednodrutowym, o izolacji polwinitowej (Y), z ekranami indywidualnymi na żyłach (H) i powłoce z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia (Yn)
• YnHKGSYkon - kabel (K) górniczy (G) sygnalizacyjny (S) z żyłami jednodrutowym, o izolacji polwinitowej (Y), z ekranami
indywidualnymi na żyłach (H) oraz z ekranem wspólnym na
ośrodku w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych
(kon) i powłoce z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia (Yn)
• YHKGSYkonyn - kabel (K) górniczy (G) sygnalizacyjny (S)
z żyłami jednodrutowym, o izolacji polwinitowej (Y), z ekranami indywidualnymi na żyłach (H), z wewnętrzną powłoką
polwinitową (Y), z ekranem wspólnym z drutów miedzianych
ocynowanych na powłoce wewnętrznej (kon), w zewnętrznej
osłonie z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia (yn)
• YHKGSYFtyn - kabel (K) górniczy (G) sygnalizacyjny (S) z żyłami jednodrutowymi, o izolacji polwinitowej (Y), z ekranami
indywidualnymi na żyłach (H) i powłoce z polwinitu (Y), w pancerzu z taśm stalowych ocynkowanych (Ft), w zewnętrznej
osłonie z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia (yn)
• YHKGSYFoyn - kabel (K) górniczy (G) sygnalizacyjny (S) z żyłami jednodrutowymi, o izolacji polwinitowej (Y), z ekranami
indywidualnymi na żyłach (H) i powłoce z polwinitu (Y), w pancerzu z drutów stalowych ocynkowanych (Fo), w zewnętrznej
osłonie z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia (yn)
Przykład oznaczenia kabla:
YnHKGSY 0,6/1 kV 7x1+1 mm2
kabel 8-żyłowy na napięcie znamionowe 0,6/1 kV o przekroju
znamionowym żyły roboczej i żyły ochronnej 1,0 mm2

Zastosowanie

Sygnalizacyjne kable górnicze przeznaczone są do pracy w obwodach kontroli, pomiarów, sygnalizacji, sterowania i łączności
lokalnej w zakładach górniczych.
Kable mogą być stosowane w:
- odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem
- podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych
i metanowych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” lub „c”
niebezpieczeństwa wybuchu
- podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach klasy A lub
B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego
- obwodach iskrobezpiecznych w odkrywkowych i otworowych
zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem.
Zastosowanie żył indywidualnie ekranowanych pozwala w bardzo
dużym stopniu zmniejszyć wzajemne oddziaływanie pomiędzy
różnymi sygnałami przesyłanymi w kablu.
Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych
zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na
zewnątrz kabla.
Kable nie mogą być stosowane w elektroenergetycznych instalacjach zasilających.
Kable spełniają wymagania dyrektywy RoHS 2011/65/CE.
Kable posiadają pozytywną Opinię Techniczną Nr 2921/2013
dotyczącą możliwości stosowania w wyrobiskach podziemnych
zakładów górniczych oraz Atest Nr 2921/A1/2013, Nr 2921/
A2/2013 wydane przez Centrum Badań i Certyfikacji Instytutu
Technik Innowacyjnych EMAG.
Budowa
a) żyły robocze i ochronna: miedziane jednodrutowe kl. 1 wg PN
EN 60228
b) izolacja: specjalna mieszanka polwinitowa
c) oznaczenie żył: czarne z nadrukiem cyfrowym; żyła żółto-zielona w warstwie zewnętrznej
d) ekran na żyłach: oplot z drutów miedzianych ocynowanych
o gęstości krycia ≥ 65%
e) ośrodek: żyły ekranowane skręcone w ośrodek w układzie
warstwowym
f) izolacja ośrodka: folia poliestrowa
g) ekran na ośrodku lub powłoce wewnętrznej: oplot z drutów
miedzianych ocynowanych o gęstości krycia ≥ 65%
h) powłoka wewnętrzna: polwinit oponowy
i) pancerz: dwie taśmy stalowe obustronnie ocynkowane lub
druty stalowe okrągłe nawinięte śrubowo
j) powłoka zewnętrzna: polwinit nierozprzestrzeniający płomienia
o indeksie tlenowym ≥ 29 w kolorze czarnym.

Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C
Rezystancja żyły w temperaturze 20°C, co najwyżej
Napięcie znamionowe Uo/U
Odporność kabla na napięcie probiercze
Odporność kabla na rozprzestrzenianie płomienia

Przekrój znamionowy żył miedzianych [mm2]
1,0

1,5

2,5

4,0

19,5 Ω/km

13,3 Ω/km

7,98 Ω/km

4,95 Ω/km

300/500 V

0,6/1,0 kV

3000 V

3000 V
PN-EN 60332-1-2

Warunki instalacji i eksploatacji kabli:
Dopuszczalna temperatura żyły: - w warunkach pracy
- przy zwarciu

+ 70°C
+ 150°C

Zakres temperatur eksploatacji kabli

od -30°C do +70°C

Zakres temperatur instalacji kabli

od -5°C do +50°C

Siła zaciągania kabla
Dopuszczalny promień zginania kabli podczas instalacji i eksploatacji

≤ 50 N x suma przekrojów żył kabla w mm2
12 x średnica zewnętrzna kabla

Telekomunikacyjne kable górnicze
nieopancerzone lub opancerzone
Norma: ZN-MADEX-24
Rodzaje kabli
• YnKGSLY - kabel (K) górniczy (G) sygnalizacyjny (S)
z żyłami wielodrutowymi (L), o izolacji polwinitowej (Y)
i powłoce z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia (Yn)
• YnKGSLYkon - kabel (K) górniczy (G) sygnalizacyjny (S)
z żyłami wielodrutowymi (L), o izolacji polwinitowej (Y),
z ekranem wspólnym na ośrodku w postaci oplotu z drutów
miedzianych ocynowanych (kon) i powłoce z polwinitu
nierozprzestrzeniającego płomienia (Yn)
• YKGSLYkonyn - kabel (K) górniczy (G) sygnalizacyjny
(S) z żyłami wielodrutowymi (L), o izolacji polwinitowej
(Y), z wewnętrzną powłoką polwinitową (Y), z ekranem
wspólnym z drutów miedzianych ocynowanych na powłoce wewnętrznej (kon), w zewnętrznej osłonie z polwinitu
nierozprzestrzeniającego płomienia (yn)
Przykład oznaczenia kabla:
YnKGSLY 0,6/1 kV 18x1,5+1,5 mm2
kabel 19-żyłowy na napięcie znamionowe 0,6/1 kV o przekroju
znamionowym żyły roboczej i żyły ochronnej 1,5 mm2

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych
zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń
na zewnątrz kabla.
Kable nie mogą być stosowane w elektroenergetycznych instalacjach zasilających. Kable spełniają wymagania dyrektywy
RoHS 2011/65/CE.
Kable posiadają pozytywną Opinię Techniczną Nr 2921/2013
dotyczącą możliwości stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych oraz Atest Nr 2921/A1/2013,
Nr 2921/A2/2013 wydane przez Centrum Badań i Certyfikacji
Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.
Budowa
a) żyły robocze i ochronna: miedziane wielodrutowe kl. 5 wg
PN EN 60228
b) izolacja: specjalna mieszanka polwinitowa
c) oznaczenie żył: czarne z nadrukiem cyfrowym; żyła żółto-zielona w warstwie zewnętrznej
d) ośrodek: żyły ekranowane skręcone w ośrodek w układzie
warstwowym
e) izolacja ośrodka: folia poliestrowa
f) ekran na ośrodku lub powłoce wewnętrznej: oplot z drutów
miedzianych ocynowanych o gęstości krycia ≥ 65%
g) powłoka wewnętrzna: polwinit oponowy
h) powłoka zewnętrzna: polwinit nierozprzestrzeniający płomienia o indeksie tlenowym ≥ 29 w kolorze czarnym.

Zastosowanie
Sygnalizacyjne kable górnicze przeznaczone są do pracy
w obwodach kontroli, pomiarów, sygnalizacji, sterowania
i łączności lokalnej w zakładach górniczych.
Kable mogą być stosowane w:
- odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza
strefami zagrożonymi wybuchem
- podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach ze stopniem „a”
niebezpieczeństwa wybuchu
- podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach klasy A
zagrożenia wybuchem pyłu węglowego
- obwodach iskrobezpiecznych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem.

Charakterystyka
Parametry elektryczne
Rezystancja żyły w temperaturze 20°C, co najwyżej
Napięcie znamionowe Uo/U
Odporność kabla na napięcie probiercze
Odporność kabla na rozprzestrzenianie płomienia

Przekrój znamionowy żył miedzianych [mm2]
1,0

1,5

2,5

4,0

19,5 Ω/km

13,3 Ω/km

7,98 Ω/km

4,95 Ω/km

300/500 V

0,6/1,0 kV

3000 V

4000 V
PN-EN 60332-1-2

Warunki instalacji i eksploatacji kabli:
Dopuszczalna temperatura żyły: - w warunkach pracy
- przy zwarciu

+ 70°C
+ 150°C

Zakres temperatur eksploatacji kabli

od -30°C do +70°C

Zakres temperatur instalacji kabli

od -5°C do +50°C

Siła zaciągania kabla
Dopuszczalny promień zginania kabli podczas instalacji i eksploatacji

≤ 50 N x suma przekrojów żył kabla w mm2
10 x średnica zewnętrzna kabla

Sygnalizacyjne kable górnicze giętkie
o izolacji i powłoce PVC,
z ekranami indywidualnymi na żyłach,
na napięcie 300/500V lub 0,6/1kV
Norma: ZN-MADEX-25
Rodzaje kabli
• YnHKGSLY - kabel (K) górniczy (G) sygnalizacyjny (S)
z żyłami wielodrutowymi (L), o izolacji polwinitowej (Y),
z ekranami indywidualnymi na żyłach (H) i powłoce z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia (Yn)
• YnHKGSLYkon - kabel (K) górniczy (G) sygnalizacyjny (S)
z żyłami wielodrutowymi (L), o izolacji polwinitowej (Y),
z ekranami indywidualnymi na żyłach (H) oraz z ekranem
wspólnym na ośrodku w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych (kon) i powłoce z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia (Yn)
• YHKGSLYkonyn - kabel (K) górniczy (G) sygnalizacyjny (S)
z żyłami wielodrutowymi (L), o izolacji polwinitowej (Y),
z ekranami indywidualnymi na żyłach (H), z wewnętrzną
powłoką polwinitową (Y), z ekranem wspólnym z drutów
miedzianych ocynowanych na powłoce wewnętrznej (kon),
w zewnętrznej osłonie z polwinitu nierozprzestrzeniającego
płomienia (yn)
Przykład oznaczenia kabla:
YnHKGSLY 0,6/1 kV 18x1,5+1,5 mm2
kabel 19-żyłowy na napięcie znamionowe 0,6/1 kV o przekroju
znamionowym żyły roboczej i żyły ochronnej 1,5 mm2
Zastosowanie
Sygnalizacyjne kable górnicze przeznaczone są do pracy
w obwodach kontroli, pomiarów, sygnalizacji, sterowania
i łączności lokalnej w zakładach górniczych.
Kable mogą być stosowane w:
- odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza
strefami zagrożonymi wybuchem
- podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach ze stopniem „a”,
„b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu

- podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach klasy
A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego
- obwodach iskrobezpiecznych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem.
Zastosowanie żył indywidualnie ekranowanych pozwala
w bardzo dużym stopniu zmniejszyć wzajemne oddziaływanie
pomiędzy różnymi sygnałami przesyłanymi w kablu.
Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych
zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń
na zewnątrz kabla.
Kable nie mogą być stosowane w elektroenergetycznych
instalacjach zasilających.
Kable spełniają wymagania dyrektywy RoHS 2011/65/CE.
Kable posiadają pozytywną Opinię Techniczną Nr 2921/2013
dotyczącą możliwości stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych oraz Atest Nr 2921/A1/2013,
Nr 2921/A2/2013 wydane przez Centrum Badań i Certyfikacji
Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.
Budowa
a) żyły robocze i ochronna: miedziane wielodrutowe kl. 5 wg
PN EN 60228
b) izolacja: specjalna mieszanka polwinitowa
c) oznaczenie żył: czarne z nadrukiem cyfrowym; żyła żółto-zielona w warstwie zewnętrznej
d) ekran na żyłach: oplot z drutów miedzianych ocynowanych
o gęstości krycia ≥ 65%
e) ośrodek: żyły ekranowane skręcone w ośrodek w układzie
warstwowym
f) izolacja ośrodka: folia poliestrowa
g) ekran na ośrodku lub powłoce wewnętrznej: oplot z drutów
miedzianych ocynowanych o gęstości krycia ≥ 65%
h) powłoka wewnętrzna: polwinit oponowy
i) powłoka zewnętrzna: polwinit nierozprzestrzeniający płomienia o indeksie tlenowym ≥ 29 w kolorze czarnym.

Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C
Rezystancja żyły w temperaturze 20°C, co najwyżej
Napięcie znamionowe Uo/U
Odporność kabla na napięcie probiercze
Odporność kabla na rozprzestrzenianie płomienia

Przekrój znamionowy żył miedzianych [mm2]
1,0

1,5

2,5

4,0

19,5 Ω/km

13,3 Ω/km

7,98 Ω/km

4,95 Ω/km

300/500 V

0,6/1,0 kV

3000 V

4000 V
PN-EN 60332-1-2

Warunki instalacji i eksploatacji kabli:
Dopuszczalna temperatura żyły: - w warunkach pracy
- przy zwarciu

+ 70°C
+ 150°C

Zakres temperatur eksploatacji kabli

od -30°C do +70°C

Zakres temperatur instalacji kabli

od -5°C do +50°C

Siła zaciągania kabla
Dopuszczalny promień zginania kabli podczas instalacji i eksploatacji

≤ 50 N x suma przekrojów żył kabla w mm2
10 x średnica zewnętrzna kabla

Sygnalizacyjne kable górnicze giętkie
o izolacji i powłoce PVC
na napięcie 300/500V lub 0,6/1kV, parowe
Norma: ZN-MADEX-24
Rodzaje kabli
• YnKGSLY-P - kabel (K) górniczy (G) sygnalizacyjny (S)
z żyłami wielodrutowymi (L), o izolacji polwinitowej (Y),
parowy (-P) w powłoce z polwinitu nierozprzestrzeniającego
płomienia (Yn)
• YnKGSLYkon-P - kabel (K) górniczy (G) sygnalizacyjny (S)
z żyłami wielodrutowymi (L), o izolacji polwinitowej (Y),
parowy (-P), z ekranem wspólnym na ośrodku w postaci
oplotu z drutów miedzianych ocynowanych (kon) i powłoce
z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia (Yn)
Przykład oznaczenia kabla:
YnKGSLY- P 300/500 V 2x2x1,5+1,5 mm2
kabel 2-parowy na napięcie znamionowe 300/500 V o przekroju znamionowym żyły roboczej i żyły ochronnej 1,5 mm2
Zastosowanie
Sygnalizacyjne kable górnicze o wiązkach parowych przeznaczone są do pracy w obwodach kontroli, pomiarów, sygnalizacji, sterowania i łączności lokalnej w zakładach górniczych.
Kable mogą być stosowane w:
- odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza
strefami zagrożonymi wybuchem
- podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach ze stopniem „a”
niebezpieczeństwa wybuchu
- podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach klasy A
zagrożenia wybuchem pyłu węglowego
- obwodach iskrobezpiecznych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych
zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń
na zewnątrz kabla, zastosowanie wiązek parowych zmniejsza
oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi wewnątrz
kabla.
Kable nie mogą być stosowane w elektroenergetycznych
instalacjach zasilających.
Kable spełniają wymagania dyrektywy RoHS 2011/65/CE.
Kable posiadają pozytywną Opinię Techniczną Nr 2921/2013
dotyczącą możliwości stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych oraz Atest Nr 2921/A1/2013,
Nr 2921/A2/2013 wydane przez Centrum Badań i Certyfikacji
Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.
Budowa
a) żyły robocze i ochronna: miedziane wielodrutowe kl. 5 wg
PN EN 60228
b) izolacja: specjalna mieszanka polwinitowa
c) oznaczenie żył: barwa izolacji żyły „a” - czarna, barwa izolacji żyły „b” - brązowa – każda z nadrukiem numeru pary;
żyła żółto-zielona w warstwie zewnętrznej
d) ośrodek: pary skręcone w ośrodek w układzie warstwowym
e) izolacja ośrodka: folia poliestrowa
f) ekran na ośrodku: oplot z drutów miedzianych ocynowanych o gęstości krycia ≥ 65%
g) powłoka zewnętrzna: polwinit nierozprzestrzeniający płomienia o indeksie tlenowym ≥ 29 w kolorze czarnym.

Charakterystyka
Parametry elektryczne
Rezystancja żyły w temperaturze 20°C, co najwyżej
Napięcie znamionowe Uo/U
Odporność kabla na napięcie probiercze
Odporność kabla na rozprzestrzenianie płomienia

Przekrój znamionowy żył miedzianych [mm2]
1,0

1,5

2,5

39,0 Ω/km

26,6 Ω/km

16,0 Ω/km

300/500 V

0,6/1,0 kV

3000 V

4000 V
PN-EN 60332-1-2

Warunki instalacji i eksploatacji kabli:
Dopuszczalna temperatura żyły: - w warunkach pracy
- przy zwarciu

+ 70°C
+ 150°C

Zakres temperatur eksploatacji kabli

od -30°C do +70°C

Zakres temperatur instalacji kabli

od -5°C do +50°C

Siła zaciągania kabla
Dopuszczalny promień zginania kabli podczas instalacji i eksploatacji

≤ 50 N x suma przekrojów żył kabla w mm2
10 x średnica zewnętrzna kabla

Fabryka Kabli
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