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YnTKGX Telekomunikacyjny kabel górniczy

RoHS

RoHS 2002/95/WE

Dane techniczne: Budowa:

Zastosowanie:

¯y³y: miedziane jednodrutowe kl 1 wg PN-EN 60228
Izolacja: polietylen izolacyjny
Kolory ¿y³: wg tabeli na koñcu rozdzia³u 
Oœrodek: ¿y³y skrêcone w pary, pary skrêcone w pêczki oznaczone taœmami w ró¿nych 
kolorach lub z kolejnymi numerami; pêczki skrêcone warstwowo w oœrodek
Obwój oœrodka: folia poliestrowa
Pow³oka zewnêtrzna: specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniaj¹cy p³omienia (wg 
PN-EN 60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3 
kategoria C, badanie na wi¹zce kablowej) o indeksie tlenowym > 29
Kolor pow³oki: szary

Kable do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych i obwodach iskrobezpiecznych*, w 
odkrywkowych i otworowych zak³adach górniczych poza strefami zagro¿onymi wybuchem oraz 
w strefach zagro¿onych wybuchem metanu* o stopniu „a”, „b” lub „c”, a tak¿e w wyrobiskach 
górniczych zaliczanych do klasy „A” lub „B” zagro¿enia wybuchem py³u wêglowego. 

Przyk³ad oznaczenia przewodu: YnTKGX 10 x 2 x 0,8mm – kabel 10 - parowy, o œrednicy 
znamionowej ¿y³y 0,8 mm
*-pod warunkiem, spe³nienia warunków zawartych w Opinii Technicznej EMAG nr OT 2494/2012

Kabel telekomunikacyjny (TK), górniczy 
(G),  z ¿y³ami miedzianymi, o izolacji 
z polietylenu PE (X), o pow³oce PVC 
o zwiêkszonej odpornoœci na 
rozprzestrzenianie p³omienia (Yn),
Rezystancja pêtli ¿y³ pary w 20°C: 
max  73,6 Ù/km
Rezystancja izolacji: min 1500 M? xkm
Pojemnoœæ skuteczna ka¿dej pary: 
max 55 nF/km
Asymetria pojemnoœci miêdzy 
s¹siednimi parami: 
dla odcinka kabla = 500m       
max 500 pF
Napiêcie probiercze: 
700 V AC lub 1000 V DC
Temperatura pracy: 
-5°C do 70°C
Minimalny promieñ giêcia: 10 x Ø 

Numer 
katalogowy

Obliczeniowa
waga kabla

Œrednica 
zewnêtrzna 

obliczeniowa 

[n x 2 x mm] [mm] [kg/km]

GT0001
GT0002
GT0003
GT0004
GT0005
GT0006
GT0007
GT0008
GT0009
GT0010

iloœæ par x œrednica ¿y³

5x2x0,8
10x2x0,8
16x2x0,8
24x2x0,8
33x2x0,8
56x2x0,8
60x2x0,8

100x2x0,8
120x2x0,8
200x2x0,8

10,6
13,5
16,0
18,3
21,1
25,4
25,8
33,2
36,3
45,5

146
232
327
442
575
908
958

1504
1805
2932

zastosowanie 
w przemyœle 
górniczym

PN-EN 60332-1 uniepalniona 
pow³oka 

>29
IEC 60332-3

PN-EN 60332-3
kabel 

telekomunikacyjny
do stref zagro¿onych 

wybuchem*
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