PROlight – viser vei
Utviklet for krevende miljøer

Utviklet for krevende miljøer
Vår nye kabel PROlight er halogenfri, flammehemmende og selvslukkende ved brann.
Dette er egenskaper som beskytter både liv og eiendom om ulykken skulle være ute.
Den er også vann- og UV-bestandig og har gode kuldeegenskaper. PROlight er helt
enkelt utviklet for krevende miljøer. Den er spesielt egnet for veibelysning, men
kan like gjerne benyttes til distribusjon, tilførsel, fordeling og i stige. Kabelen er
også utstyrt med strippetråd som gjør at du kan avmantle den på en smidig
og effektiv måte.

KRAFTKABEL 1 kV

NO-N1XZ1-AR
Bruksområde

Miljødeklarasjon

Halogenfri, flammehemmende og selvslukkende
ved brann. Røykutviklingen ved brann er liten og
har lav røyktetthet (gjør evakuering lettere) og er
ikke skadelig for elektrisk utstyr. Åpen fast forlegning, innendørs og utendørs, i rør og i bakken/
vann. Ikke for bruk i eksplosjonsfarlige rom. Kan
nedpløyes. UV-bestandig. Forsiktighet utvises
ved forlegning under 0 °C

NO-N1XZ1-AR

Standard
SS 424 14 18 (i utvalgte deler)
HD 603-5M (i utvalgte deler)
HD 604 (i utvalgte deler)
IEC 60754-1, -2 (halogenfri)
IEC 61034 (røyktetthet)
Brannspredningsklasse

Bøyeradius
Ved fast montering: 8 x D
Under montering: 12 x D
Ved pløying: 8 x D
Konstruksjon
Leder:
Flertrådet, rund og glødet aluminium ihht.
IEC 60228 klasse 2 (-AR).
Isolasjon:
XLPE
Leder identifikasjon:
Gulgrønn, blå, brun, sort, grå.

I henhold til IEC 60332-1.

Fyll materiale:
Plast profil.

Temperaturområde

Båndering:
Plast bånd.

I kontinuerlig drift, max. ledertemperatur 90 °C.
Laveste forlegningstemperatur -20 °C,
under 0 °C skal forsiktighet utvises.
Godkjent

CE

CPR-klasse Eca

Kappe:
Halogenfri, grønn.
Merking:
NO-N1XC1-AR 5G 25 0,6/1 kV PROLIGHT
DRAKA «Date», metermerket.

Vi prosjekt tilpasser
våre tromler slik at det
blir mindre svinn, færre
tromler og færre lastebiler
til prosjektet. Du sparer
både penger og miljø!

Tverrsnitt
mm²

Ledertype

Ytre
diameter
ca. mm

Vekt
pr 1000 m Leveringslengde m
ca. kg

Art. No

GTIN nr.

El-nummer

5G25

AFR

25

650

500

20113648

7330384714082

1018303

5G50

AFR

31,5

1050

500

20113652

7330384714099

1018305

5G95

AFR

41,7

1870

500

20157030

4741532900517

1018562

AFR = Flertrådet rund aluminium.

Vi reserverer oss mot forandringer som følge av løpende produktutvikling
og/eller eventuelle normendringer.
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