
Konštrukcia 
Napájacie žily 0,75-35mm2 
- jemne lanené Cu jadro podľa VDE 0295, tr.6 
- izolácia žíl z TPE 
- farba žíl riadiaceho vodiča- čierna s bielymi číslicami; so zeleno-žltým zemniacim vodičom  
Riadiace vodiče 0,34-2,5 mm2 
- jemne lanené Cu jadro podľa VDE 0295, tr.6 
- izolácia žíl z TPE 
- farba žíl riadiaceho vodiča- čierna s bielymi číslicami 
- páry vodičov obalené vo vrstvách fólie 
- tienenie z pocínovaného Cu pletiva 
- napájacie a riadiace vodiče stočené v polohách s krátkou dĺžkou skrutu 
- vonkajší oranžový plášť z PUR materiálu 
- bezhalogénový, ohňovzdorný, samovzhášavý podľa VDE 0482, časť 265-2-1/EN 50265-2- 
  1/IEC 60332-1 
- neadhézny, odolný voči mikróbom a hydrolýze 
 
Technické údaje 
- menovité napätie: napájacie žily VDE/IEC : 600/1000 V 
            UL/CSA : 1000 V 
           riadiace vodiče VDE/IEC : 300/500 V 
               UL/CSA : 1000 V 
- skúšobné striedavé napätie: napájacie žily  žila/žila 4000 V 
                   žila/tienenie 2000 V 
                riadiace žily  žila/žila 2000 V 
                          žila/tienenie 1000 V 
- izolačný odpor: min.100MOhm x km 
- teplotný rozsah: od -30°C do 80°C 
- min. polomer ohybu: 7,5 x priemer kábla 
- normy: podľa VDE 0245, 0281 
   UL:Style 10264, 20234 
   CSA: AWM I A/B, II A/B FT1 
    
Použitie 
Kábel CC-Servoflex PUR-C-592 tienený sa používa na pripojenie elektronicky riadených 
servomotorov. Ako prívodný, resp tzv. „feedback“ vodič je možné ho použiť v energetických 
reťaziach, priemyselných strojoch a robotoch vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Dobre 
odoláva vplyvom minerálnych olejov ako aj zvýšenému mechanickému zaťaženiu. Uvedený 
kábel  dosahuje vyššiu životnosť v aplikáciách vďaka vybraným použitým materiálom pri 
výrobe a navrhnutej konštrukcii. Medené tienenie umožňuje  použitie tam, kde sa zdôrazňujú 
vyššie požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu.  
Kábel pozostáva z napájacích vodičov na motor a tienených riadiacich párov. Vonkajší PUR 
plášť spĺňa najvyššie požiadavky na odolnosť voči oteru a vrubovú húževnatosť. 

Káble a vodiče & Elektroinštalačný materiál & Svietidlá

Servoflex PUR-C-592 
Prívodný vodič k motoru 0,6/1kV, vysoko flexibilný, bezhalogénový 
podľa UL/CSA 



Číslo Počet žíl + Prierez
Obsah 
medi 

kg/km

Vonkajší 
priemer 
ca.mm

Váha 
kg/km

   [4 G 1,5/AWG 16 + (4 x 0,5/AWG 20)] 150 13,7 315

   [4 G 2,5/AWG 14 + (4 x 0,5/AWG 20)] 190 14,8 394

   [4 G 4/AWG 12 + (4 x 1,5/AWG 20)] 250 16,2 526

   [4 G 6/AWG 10 + (4 x 0,5/AWG 20)] 350 18,4 614

   [4 G 10/AWG 8 + (4 x 0,5/AWG 20)] 550 22,9 837

   [4 G 16/AWG 6 + (4 x 0,5/AWG 20)] 770 26,0 1236

   [4 G 25/AWG 4 + (4 x 0,5/AWG 20)] 1120 30,5 1734
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