
Sensor-Aktor PUR-567 
Prípojný vodič pre decentralizačné inštalácie strojov 

Konštrukcia 
- jemne lanené Cu jadro podľa VDE 0295, tr.6 
- izolácia žíl z PVC alebo polypropylénu  
- farba žíl v tabuľke 
- žily spletené v zväzkoch a vrstvách  
- vonkajší žltý alebo čierny plášť podľa DESINA z PUR materiálu 
- olejovzdorný, mrazuvzdorný, neadhézny, bezhalogénový 
- ohňovzdorný, samovzhášavý podľa VDE 0482, časť 265-2-1/EN 50265-2-1/IEC 60332-1 
 
Technické údaje 
- menovité napätie: 300 V 
- skúšobné striedavé napätie: 1200 V 
- izolačný odpor: min.20MOhm x km 
- teplotný rozsah: pevné uloženie           od -30°C do 80°C 
        pohyblivé uloženie         od -5°C do 80°C 
        pohyblivé uloženie(bezhal.)     od -20°C do 80°C 
- min. polomer ohybu: 7,5 x priemer kábla 
- normy: podľa VDE 0245, 0281, 0812 
 
Použitie  
Kábel Sensor-Aktor PUR-567 a rozvádzací vodič sú koncipované na decentralizačnú 
inštalačnú a riadiacu techniku. Vývoj v automatizačnej technike dovoľuje vysokú flexibilitu pri 
prerábaní a rozširovaní budov kvôli pripojovacím a spájacím vodičom.  

Káble a vodiče & Elektroinštalačný materiál & Svietidlá



Číslo Po čet žíl + Prierez Farba žíl
Obsah 
medi 

kg/km

Vonkajší 
priemer 
ca.mm

Váha 
kg/km

Žltý vodi č Sensor-Aktor

3 x 0,25 hn, mod, čier 7,2 4,4 23

4 x 0,25 hn, mod, čier, bie 9,6 4,7 25

5 x 0,25 hn, mod, čier, bie, zel-žltá 12,0 4,8 32

3 x 0,34 hn, mod, čier 9,8 4,9 29

4 x 0,34 hn, mod, čier, bie 13,1 5,2 43

5 x 0,34 hn, mod, čier, bie, zel-žltá 16,3 5,9 55

8 x 0,34 + 3 x 1 čie s bie.číslicami 1-8, mod, hn, zel-žltá 55,2 9,7 139

 Čierny rozvádzací vodi č

16 x 0,5 + 3 x 1 čie, bie-še, bie-žl, še-ruž, zel, čer-mod, še, 110,0 11,4 197

čer, fia, še-hn, ruž, žl, bie, hn-zel, žl-hn+mod, 
hn, zel-žl

16 x 0,5 + 3 x 1 čie, bie-še, bie-žl, še-ruž, zel, čer-mod, še, 110,0 11,4 200

bezhalogénový
čer, fia, še-hn, ruž, žl, bie, hn-zel, žl-hn+mod, 

hn, zel-žl
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