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Kable UL i CSA muszą być chronione przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, termicznymi i chemicznymi.

Instalacja	w	switchboardach	i	tablicach	kontrolnych

• W switchboardach należy instalować elastyczne 
kable jednożyłowe w kanałach kablowych z tworzywa 
sztucznego.

• Ponieważ amerykańskie kable nie są tak elastyczne, 
należy wziąć pod uwagę minimalny kąt zgięcia przy 
wykonywaniu instalacji elastycznej.

Instalacja	w	urządzeniach	i	maszynach

• Dopuszczalna średnica rurki lub kanału kablowego  
minimalna ∅ = 1,2” (w calach) 
maksymalna ∅ = 4” (w calach)

• Stosowane są zwykłe rurki zbrojone stalą z gniazdkiem 
przejściowym PG-NPT. Dalsze metalowe kanały kablowe 
powinny być również zastosowane.

• Kable mogą być wypełnione maksymalnie w 50% 
przekroju kanału kablowego.

• Jednożyłowe kable elastyczne muszą zostać 
zainstalowane w rurkach z PVC w środku kanałów 
kablowych.

• Jeżeli stosowane są złączki, zarówno kable główne jak 
i kable sterownicze należy instalować oddzielnie.

Kroki	instalacji

• Rurki PVC

• Rury metalowe i dławiki

• Materiał instalacyjny

• Rury zbrojone stalą

Kanały	kablowe

• Kanały kablowe w switchboardach muszą być wykonane 
z ognioodpornego PVC i muszą mieć wystarczająco dużo 
miejsca.

• Kanały kablowe w maszynach i urządzeniach muszą 
być wykonane z metalu. Muszą być również zamknięte 
i odporne na oddziaływanie olejów.

Oznaczanie kabli

• Oznaczania kabli dokonuje się za pomocą cyfr, liter lub 
kombinacji cyfr i liter. Początek i koniec kabla powininy 
być oznaczone w tym samym systemie.

Podłączanie	kabli	do	przyrządów

•	Kable	główne	i	sterownicze	 
Zależy to od typu podłączenia do urządzenia, czy 
zastosowane są wkręty śrubowe lub zaciski.

• W Stanach Zjednoczonych praktykuje się powszechnie 
instalowanie kabli bez użycia końcówek oczkowych 
lub gniazd z zaciskami sprężynowymi. Podłączenie 
jest możliwe jedynie za pomocą kabli w rozmiarze UL. 
Rozmiary te nie zawierają cienkodrutowych kabli.

Przekrój	żyły

Zasady	ogólne	 minimalny	przekrój	dla

• Kable silnikowe AWG 14

• Kable sterownicze 
- w switchboardach AWG 18 
- w zainstalowanym systemie AWG 16

Powyższa zasada nie dotyczy urządzeń i systemów elektro-
nicznych.

W przypadku, kiedy kable elektroniczne i inne obwody są za-
instalowane razem, wszystkie kable muszą być ustawione na 
maksymalne napięcie.

Oznaczenie	żył

• Czarny 
Dla obwodów głównych, obwodów kontrolnych 
i podobwodów, bezpośrednio podłączonych do 
głównego napięcia.

• Niebieski 
Dla prądu stałego, obwodów kontrolnych i podobwodów, 
podłączonych do głównego obwodu.

•	Czerwony	 
Dla prądu zmiennego, obwodów kontrolnych 
i podobwodów.

•	Żółty	lub	brązowy	 
Dla obwodu blokującego zewnętrzne źródło prądu.

• Biały	lub	szary	 
Dla prądu prowadzonego przez przewody uziemione, 
w obwodach głównych, kontrolnych i podobwodach.

•	Zielony	lub	żółto-zielony	 
Dla izolowanych przewodów uziemiających jako żyła 
ochronna.

Napięcia	elektrycznego	napędu	silnikowego

200/230/460/575 V, 60 Hz

Napięcie	napędowe

Zwykle napięcie napędowe wynosi 120 V, 60 Hz i niższe. 
Transformatory muszą działać na osobnych zwojach.

Informacje i instrukcje dotyczące instalacji
dla kabli UL i CSA


