
ARE4*EX 0,6/1KV

Cabluri subterane de joasă tensiune

Cabluri subterane de joasă tensiune cu conductoare de aluminiu folosite în rețelele de distribuție.

Conductor rotund, clasa 2 = cablat; manta neagră

STANDARDE ȘI CERTIFICĂRI
GSC002 Cabluri de joasă tensiune cu tensiuni Uo/U (Um): 0,6/1,0(1,2) kV

EN 60754-1 Teste pe gaze emise de cabluri în timpul combustiei. Conținut de
gaze halogenate.

EN 60754-2 Teste pe gaze emise de cabluri în timpul combustiei. Aciditate și
corozivitate

EN/IEC 60332-1-2 Test propagare verticală flacără pentru un singur fir izolat sau cablu

CONSTRUCȚIE CABLU
Material conductor Aluminiu

Identificare conductor (conf. HD 308 S2) Da

Material izolație conductor XLPE

Material armătură [PGV00379]

Material manta exterioară LSOH (Emisii reduse de fum zero halogen)

Formă cablu Rotund

Exemplu marcaj cablu e-distributie ARE4EX-0,6/1kV [S] CPR Eca DOP:1007114 PRYSMIAN
S 01 [year] [month] [0000] FAZA 1…

PARAMETRII ELECTRICI ȘI TERMICI
Tensiune nominală U0 [V] 600

Tensiune nominală U [V] 1.000

Tensiune de testare [kV] 3,5

Tensiune nominală U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV

Temperatură max. conductor [°C] 90

Temperatură max. conductor la scurt-circuit [°C] 250

Temperatură de pozare (min.) [°C] -20

Temperatură de pozare (max.) [°C] 50

PROPRIETĂȚI CHIMICE
Rezistent UV Da

Fără plumb Da

CARACTERISTICI
Instalare externă Da

Instalare subterană Nu

Cablu potrivit pentru instalații Da

Rază de curbură (regulă) La instalare: 12 x D cabluri multifilare

Datele tehnice, dimensiunile și greutăţile pot fi modificate. Toate dimensiunile și valorile fără toleranţe sunt valori de referinţă. Specificaţiile sunt destinate produselor furnizate de Prysmian Group: orice
modificare sau alterare ulterioară a produselor poate da rezultate diferite. Informaţiile conţinute în acest document nu trebuie copiate, reeditate sau reproduse sub nicio formă, nici integral, nici parţial, fără
acordul scris al Prysmian Group. Informaţiile sunt considerate corecte în momentul emiterii. Prysmian Group își rezervă dreptul de a modifica această specificaţie fără o notificare prealabilă. Această
specificaţie nu este valabilă din punct de vedere contractual decât dacă este autorizată în mod specific de Prysmian Group. © Toate drepturile rezervate de Prysmian Group 2020 • www.prysmiangroup.com
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PROPRIETĂȚI CABLURI

Configurație cablu Cod SAP

Grosime
nominală
izolație
[mm]

Diametru
exterior
nominal

[mm]

Greutate
[kg/km]

Rază de
curbură,
aplicații

fixe (min.)

Rezistență
conductor
la 20° C

[Ohm/km]

Curent de
încărcare

[A]

Curent scurt-
circuit

conductor (1
sec) [kA]

3x150RM+95N 20176584 7 50,8 2.138 609 0,206 239 14,5

Factorul de corecție al curentului cu temperatura ambiantă: 

30°C - 1     •    35°C - 0,96     •    40°C - 0,91     •    45°C - 0,87     •    50°C - 0,82

Datele tehnice, dimensiunile și greutăţile pot fi modificate. Toate dimensiunile și valorile fără toleranţe sunt valori de referinţă. Specificaţiile sunt destinate produselor furnizate de Prysmian Group: orice
modificare sau alterare ulterioară a produselor poate da rezultate diferite. Informaţiile conţinute în acest document nu trebuie copiate, reeditate sau reproduse sub nicio formă, nici integral, nici parţial, fără
acordul scris al Prysmian Group. Informaţiile sunt considerate corecte în momentul emiterii. Prysmian Group își rezervă dreptul de a modifica această specificaţie fără o notificare prealabilă. Această
specificaţie nu este valabilă din punct de vedere contractual decât dacă este autorizată în mod specific de Prysmian Group. © Toate drepturile rezervate de Prysmian Group 2020 • www.prysmiangroup.com
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