
RE4*R 0,6/1KV CPR E

Cabluri de joasă tensiune cu manta PVC

 

Cabluri de joasă tensiune pentru rețele de curent alternativ și continuu ce pot fi instalate în stații de energie electrică, instalații industriale,
echipamente de comutare, conducte magistrale locale, acolo unde nu este necesară protecția mecanică în timpul instalării și funcționării și
acolo unde mantaua de PVC nu este atacată de agenți corozivi. Pot fi utilizate în interiorul centralelor eoliene pentru conectarea
componentelor. Pozare: în pământ, în tub, în aer liber, la interior, în beton și în apă.

Conductor rotund, clasa 2 = cablat; manta gri

INFORMAȚII GENERALE
Marcă Prysmian

Aplicație Instalații clădiri, Instalații rezidențiale, Instalații industriale, Energie și
instalații durabile, Distribuție energie

STANDARDE ȘI CERTIFICĂRI
DC 4141 RO Cabluri unipolare de cupru de joasă tensiune izolate cu HEPR sau cu

XLPE, cu manta din PVC

EN 13501-6 Clasificare la foc a produselor și elementelor pentru construcții

CONSTRUCȚIE CABLU
Material conductor Cupru

Identificare conductor (conf. HD 308 S2) Da

Material izolație conductor XLPE

Material armătură [PGV00379]

Material manta exterioară Policlorură de vinil (PVC)

Formă cablu Rotund

Exemplu marcaj cablu e-distributie RE4*R - 0.6/1 kV [Sf] PRYSMIAN S 01 [year] [month] CPR
Eca DOP:1010851

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

20210419 P 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] -5

Temperatură de pozare (max.) [°C] 50

PROPRIETĂȚI CHIMICE
Rezistent UV Da

Fără plumb Da

CARACTERISTICI
Instalare externă Da

Instalare subterană Da

Cablu potrivit pentru instalații Da

Rază de curbură (regulă) La instalare: 15 x D cabluri unifilare; 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 Versiune

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
scurt-
circuit

conductor
(1 sec)

[kA]

Număr
DoP

1x150RM 20319292 Bandă 1,4 21,6 1.524 324 0,124 21,8 1010851

1x240RM 20319293 Bandă 1,7 26,7 2.461 401 0,0754 34,8 1010851

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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