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Przewody montażowe wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej,  
w ekranie wspólnym na ośrodku lub bez ekranu 
 

 

Norma: w oparciu o normy PN-91/T-90200 oraz PN-91/T-90206 
 

Rodzaj kabla 

 YTDY        -     telekomunikacyjny (T) przewód montażowy o żyłach jednodrutowych (D) o izolacji  
                              polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) 

 YTDYekw  -    telekomunikacyjny (T) przewód montażowy o żyłach jednodrutowych (D) o izolacji  

                              polwinitowej (Y), wspólnym ekranie na ośrodku (ekw) i powłoce polwinitowej (Y) 
 

Zastosowanie 

   Przewody przeznaczone są do wykonywania instalacji teletechnicznych: telefonicznych, 
telegraficznych, transmisji danych, instalacji urządzeń alarmowych i domofonów. 

Przewody nie mogą być stosowane do połączeń urządzeń elektroenergetycznych. 

Budowa 

a) żyła: jednodrutowe miedziane o średnicy 0,5 mm i 0,8 mm (druty ocynowane na życzenie) 
b) izolacja: polwinitowa, każda żyła ma inny kolor izolacji 

c) ośrodek: izolowane żyły skręcone warstwowo w ośrodek, ilość żył – 2 do 10, na życzenie 
wykonujemy przewody o dowolnej liczbie żył 

d) ekran ośrodka: taśma poliestrowa pokryta jednostronnie warstwą aluminium, pod ekranem 
umieszczona jest żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm 
g) powłoka: polwinitowa w kolorze białym (inne kolory powłoki na życzenie klienta) 

 

Charakterystyka 

Parametry elektryczne w temperaturze 20°C Jednostka 

Średnica znamionowa żył 
miedzianych 

0,5 mm 0,8 mm 

Rezystancja pętli żył (max) Ω/km 195,6 75,0 

Rezystancja izolacji żył (min) MΩ x km 200 

Odporność izolacji żył na napięcie probiercze w ciągu                     
1 minuty 
żyła/żyła            żyła/ekran 

 

V 

 
1000 (~)  
1500 (=) 

 
1500 (~)  
2250 (=) 

Odporność na napięcie probiercze powłoki kV 4e (~)  lub 6e (=) 

gdzie e - grubość powłoki w mm 

Pozostałe dane 

Zakres temperatur: - podczas układania 

                               - podczas pracy kabla 

-5°C do +50°C 

-30°C do +70°C 

Minimalny promień zginania 10 x średnica zewnętrzna kabla 

Palność przewodu przewody nierozprzestrzeniają płomienia 

Próba palności  PN-EN 50265-2-1  IEC 60332-1 
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Wymiary i masa 1 km przewodów 

 
Typowymiar 

Minimalna grubość  Średnica 
zewnętrzna 

oblicz. / max. 

 
Orientacyjna masa 

przewodu izolacji powłoki 

 [mm] [mm] [mm] [kg/km] 

2x0,5 0,15 0,4 2,8 / 3,8 9 

4x0,5 0,15 0,4 3,2 / 4,2 15 

6x0,5 0,15 0,4 3,7 / 4,7 20 

8x0,5 0,15 0,4 4,1 / 5,1 26 

10x0,5 0,15 0,4 4,6 / 5,6 32 

2x0,8 0,25 0,5 4,0 / 5,0 20 

4x0,8 0,25 0,5 4,6 / 5,6 33 

6x0,8 0,25 0,5 5,4 / 6,4 47 

8x0,8 0,25 0,5 6,0 / 7,0 60 

10x0,8 0,25 0,5 6,8 / 7,8 74 

 
 
Pakowanie 

 

Krążki owinięte folią, długość odcinków fabrykacyjnych – 50, 100, 200m.  

Na szpulach owinięte folią, długość odcinków fabrykacyjnych – 500, 1000m.        

 
 
Informacje dodatkowe 
 
   

Kolory izolacji żył: 
 

Numer żyły Barwa izolacji żył Numer żyły Barwa izolacji żył 

1 biała 6 szara 

2 niebieska 7 czerwona 

3 pomarańczowa 8 czarna 

4 zielona 9 żółta 

5 brązowa 10 fioletowa 
 
 


