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ÖPVC-JB/OB 450/750 V
Cabo de controle em PVC para máquinas, em instalações fixas e aplicações flexíveis

ÖPVC-JZ/OZ ARCTIC + UV 300/500 V - 60 °C, Preto
Cabos de controle em PVC para máquinas, para instalações fixas e aplicações flexíveis internas ou 
externas, mesmo a baixas temperaturas, até -60 0C

O clássico há muito reconhecido, agora na versão 450/750 V  
Cabos de potência, controle e ligação, para instalações fixas e aplicações flexíveis.
Agora com uma nova versão com novas dimensões e tensão nominal de 450/750V.

Vantagens da nova gama ÖPVC-JB/OB 450/750V…  
■ Já disponível a partir de 1,0 mm²

Quando fica gelado…  
Cabos de ligação, controle e potência resistente aos UV, para instalações fixas e aplicações flexíveis, 
como por ex:  máquinas e equipamentos fabris em locais de construção, em sistemas de refrigera-
ção, ar condicionado e galpões frigoríficos.

Vantagens da nova gama ÖPVC-JZ/OZ ARTIC + UV 300/500 V -60 ºC, Preto 
■ Cabo de controle flexível econômico para uso externo
■ Economia de espaço, devido á otimização dos diâmetros dos cabos desta gama
■ Capa externa resistente a UV, para aplicações no exterior
■ - 60 ºC para instalações fixas, - 40 ºC para aplicações flexíveis

ÖPVC-JZ/OZ-Yö & CYö 1.000 V ...UL/CSA - UL/CSA: 1.000 V, IEC: 450/750 V
Cabo de controle em PVC para máquinas, para instalações fixas e aplicações flexíveis  

Melhorado... na reação ao fogo + aprovação 1 kV UL/CSA  
Cabos de ligação, controle e potência para instalações fixas e aplicações flexíveis, com requisitos 
melhorados relativamente no comportamento ao fogo e rigidez dielétrica.

Vantagens da nova gama ÖPVC-JZ/OZ-Yö & CYö 1.000 V ... UL/CSA 
■ Comportamento ao fogo melhorado
    • Propagação da chama e retardante á chama de acordo com IEC 60332-3-24 (Cat. C),
       CEI 20-22 II e NBN C30-004 Cat. F2, CSA FT1
■ Economia de espaço, devido á optimização dos diâmetros dos cabos desta gama
   • Independentemente da aprovação 1 Kv UL/CSA
■ Segurança elétrica aumentada, devido á tensão de ensaio de 6 kV
■ Aprovações: UL/CSA - cURus 1.000 V, 80ºC
   • Economia de espaço - devido á aprovação UL/CSA 1.000 v, permite a disposição em
     paralelo com outros cabos com a mesma tensão nominal de 1.000 V



KAWEFLEX® CONTROL C-PUR Cinza - (N)YMHC11Yö
Cabo de controle em PUR para máquinas, em instalações fixas e aplicações flexíveis
Resistente a óleos e á abrasão, blindado - conforme CEM ( Compatibilidade Eletro Magnética)

KAWEFLEX® CONTROL ROBUST TPE & C-TPE 300/500 V, Preto
Cabo de controle em TPE para máquinas, para instalações fixas e aplicações flexíveis - resistência a 
óleos e química melhorada - em conformidade com EMC

Delgado e robusto... 
Cabos de potência, controle e ligação, resistentes aos raios UV para instalações fixas e aplicações 
flexíveis, com requisitos melhorados para uma proteção mecânica mais eficaz. 

Vantagens da nova gama KAWEFLEX® CONTROL C-PUR Cinza - (N)YMHC11Yö
■ Cabo de controle em conformidade com CEM, para utilização flexível
■ Economia de espaço, devido á eliminação da capa interna
■ Resistente aos raios UV, permitindo uso externo
■ Resistência melhorada a óleos, abrasão e cortes

Quando o negócio é... Robustez!  
Cabos de ligação, controle e potência resistente aos UV, para instalações fixas e aplicações flexíveis, 
com requisitos aumentados para uma maior proteção química e influências meteorológicas.

Vantagens da nova gama KAWEFLEX® CONTROL ROBUST TPE & C-TPE 300/500 V, Preto 
■ Resistência melhorada aos raios UV e ozônio
■ Resistência aumentada a óleos e bio óleos
■ Excelente resistência a compostos de amônia  e bio gás
■ Flexível mesmo a temperaturas abaixo de - 40 ºC
■ Versão TPE-C, em conformidade com CEM

FLAME- JZ-H & CH FRNC CPR Cca
Cabo de controle livre de halogêneo para máquinas, para instalações fixas e aplicações flexíveis,     
sujeitas a classificação CPR (Construction Products Regulation)

Gama estendida a aplicações de acordo com CPR...  
Cabos de ligação, controle e potência livre de halogêneo, para instalações fixas e aplicações flexíveis, 
em todas as áreas classificadas com risco de incêndio onde existam grande concentração de pessoas 
ou bens valiosos com requisitos elevados para uma classificação CPR

Vantagens da nova gama FLAME- JZ-H & CH FRNC CPR Cca
■ Gama estendida a aplicações classificadas com CPR: Cca
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KAWEFLEX® 6110 TRAY SK-PVC & 6210 TRAY SK-C-PVC...UL/CSA
Cabo de controle extra flexível, para aplicações em esteiras articuladas
listado UL (TC-ER, MTW, WTTC) e reconhecimento UL (AWM)

Extra flexível… da esteira articulada diretamente para a bandeja porta cabos  
Cabos de ligação, controle e potência, em conformidade com NEC e NFPA 79, para aplicações extra 
flexíveis em esteiras articuladas e para movimentação livre em bandejas de cabos.

Vantagens da nova gama KAWEFLEX® 6110 TRAY SK-PVC & 6210 TRAY SK-C-PVC...UL/CSA
■ Temperatura permissível no condutor aumentada até 90 ºC
   • Baixas perdas de energia e elevadas intensidades de corrente de carga
■ Comportamento ao fogo melhorado
   • Retardante á chama de acordo com CSA FT4
■ Reduz a quantidade de variantes e consecutivos custos
■ Capa externa resistente aos UV, possibilidade de uso externo
■ Aprovação UL/CSA - Listado de acordo com UL 1277 & 1063. cULus 600 V, 90 ºC
  • Economia de espaço - listado na TC-ER e MTW, permitindo a aplicação em esteiras e
    bandejas  porta cabos assim como em máquinas industriais equipadas com um único cabo.

KAWEFLEX® SERVO 2XSL(St)CYK-VFD TRAY TC-ER 0,6/1 kV CEM UL/CSA
Cabo de ligação a motores com sistemas guiados por tecnologia de inversores de frequência 
listado UL (TC-ER, MTW, WTTC) e reconhecido UL (AWM)

Já bem reconhecido… agora com a aprovação UL/CSA TRAY  
Cabos de ligação a motores, em conformidade com NEC & NFPA 79, 
para instalações fixas e aplicações flexíveis.

Vantagens da nova gama KAWEFLEX® SERVO 2XSL(St)CYK-VFD TRAY TC-ER 0,6/1 kV CEM UL/CSA
■ Temperatura permissível no condutor aumentada até 90 ºC
    • Baixas perdas de energia e elevadas intensidades de corrente de carga
    • Possibilidade de utilização de secções dos condutores mais reduzidas
■ Capa externa resistente a UV - Preto
   • Capa externa que possibilita instalações externas e aterramento direto
■ Aprovação UL/CSA - Listado de acordo com UL 1277 & 1063. cULus 600 V, 90 ºC
   • Economia de espaço - listado na TC-ER e MTW, permitindo a aplicação em esteiras e
      calhas porta cabos assim como em máquinas industriais equipadas com um único cabo.


