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TOPFLEX®-EMV-UV-2XS LCYK-J
TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCYK-J

przewody zasilające silniki 0,6/1kV, 
do okablowania przetwornic  

częstotliwości

TECHNOLOGIA  
NAPĘDÓW

NOWOŚĆ!!! Zwiększona maksymalna
temperatura robocza żyły: +90°C



TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J
TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCYK-J

Specjalne przewody zasilające silniki, do okablowania przetwornic 
częstotliwości, wg DIN VDE 0250 

Dane techniczne
Zakres temperatur:
• elastycznie: - 5°C do + 90°C
• stacjonarnie: - 40°C do + 90°C
Maksymalna temperatura robocza żyły: + 90°C
Napięcie pracy: U0/U 600/1000 V
Maks. napięcie:
• prąd zmienny trójfazowy: 700/1200 V
• prąd stały: 900/1800 V
Napięcie testu: 4000 V
Rezystancja izolacji: min. 200 MOhm x km
Rezystancja sprzężenia: maks. 250 Ohm/km w zależności od przekroju
Minimalny promień gięcia: 
• satcjonarnie: do 12 mm: 5 x ∅ przewodu 

 > 12 do 20 mm: 7,5 x ∅ przewodu 
 > 20 mm: 10 x ∅ przewodu

• elastycznie: do 12 mm: 10 x ∅ przewodu 
 > 12 do 20 mm: 15 x ∅ przewodu 
 > 20 mm: 20 x ∅ przewodu

Odporność na promieniowanie: do 80 x 106 cJ/kg (do 80 Mrad)

Budowa
• Żyła miedziana niepobielana, linka skręcana wg DIN VDE 0295 kl. 5,  

BS 6360 kl. 5, IEC 60228 kl. 5
• Izolacja żyły z usieciowanego polietylenu (XLPE) 
• Żyły skręcane koncentrycznie 
• Pierwszy ekran: ze specjalnej taśmy aluminiowej
• Drugi ekran: oplot miedziany pobielany, pokrycie oplotem w około 85%



• Kolory żył:
 TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J czarny, brązowy, szary, żółto-zielony
 TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCYK-J czarny, brązowy, szary,  

żółto-zielony (żółto-zielony podzielony na 3) 
• TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J przewód 4 żyłowy
• TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCYK-J struktura żył 3+3
• Specjalna powłoka zewnętrzna z PVC 
• Kolor powłoki czarny (RAL 9005) 
• Metrowany

Właściwości 
• Samogasnące i płomienioodporne zgodnie z DIN VDE 0482-332-1-2,  

DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (odpowiednik DIN VDE 0472, część 804, 
test metodą B) 

• Spełniają wymagania EMV zgodnie z EN 55011 i DIN VDE 0875, część 11 
• Niska pojemność pracy
• Mała rezystancja sprzężenia 
• Bezzakłóceniowa praca przemienników częstotliwości dzięki optymalnemu 

ekranowaniu 
• Odporność na promieniowanie UV 
• W zastosowaniach zewnętrznych, układanie w ziemi dla rozmiaru: 
 TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J 4G16 mm² i większych 
 TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCYK-J 3x16+3G2,5 mm² i większych
• Przewody ekranow ane o niskiej pojemności pomiędzy żyłami  

i ekranem, dzięki specjalnej izolacji żył (XLPE) zapewniają mniejsze straty 
w porównaniu z kablami o izolacji żył z PE 

• Materiały stosowane do produkcji nie zawierają kadmu ani silikonu  
i są pozbawione substancji pogarszających przyczepność lakierów 

Zastosowania 
Przewody zasilające i połączeniowe, przeznaczone do pracy przy średnim ob-
ciążeniu mechanicznym dla połączeń stałych, elastycznych, w których nie wy-
stępują naprężenia rozciągające. Układane w pomieszczeniach suchych, wil-
gotnych i mokrych oraz na zewnątrz. Maksymalna temperatura robocza żyły, 
wynosząca +90°C, pozwala na uzyskanie większej obciążalności prądowej, 
niż w przypadku przewodów w izolacji polietylenowej. Przewody stosowa-
ne w przemyśle motoryzacyjnym, spożywczym, technologii środowiskowej, 
przemyśle opakowań, obrabiarkach narzędziowych i urządzeniach transportu 
bliskiego. Z napędami SIMOVERT, przewody nadają się szczególnie do pomp 
przemysłowych, wentylatorów, pasów przenośników i instalacji klimatyza-
cyjnych lub podobnych zastosowań. Przewody TOPFLEX® stosowane są do 
instalacji w strefach zagrożonych wybuchem.
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