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Fabryka Kabli Madex dzia∏a na rynku od 1988 roku.
Fabryka Kabli Madex jest uznanym dostawcà dla
najwi´kszych odbiorców kabli z bran˝y telekomunikacyjnej
i teleinformatycznej.
Firma specjalizuje si´ w produkcji kabli i przewodów:









teleinformatycznych
telekomunikacyjnych
szerokopasmowych
ognioodpornych i bezhalogenowych
elektroenergetycznych
współosiowych
sygnalizacyjnych
dla automatyki i sterowania

Nasze linie produkcyjne wyposa˝one sà w maszyny
i urzàdzenia najlepszych firm z bran˝y maszyn kablowych
Northampton Machinery Company, Henrich, Wardwell, Unitek oraz
Beta Lasermike.
W pe∏ni skomputeryzowane laboratorium badawczo-kontrolne,
wyposa˝one w najnowsze urzàdzenia firmy AESA Cortaillod,
pozwala nam na wszechstronnà ocen´ jakoÊci u˝ytych materia∏ów
i wyrobu finalnego.
Sta∏e utrzymanie wysokiej jakoÊci produkcji jest mo˝liwe dzi´ki
wdro˝eniu w 1997 roku Systemu Zarzàdzania JakoÊcià ISO 9002,
recertyfikowanego w 2003 r. wg ISO 9001:2000.
W trosce o Êrodowisko naturalne wprowadziliÊmy w firmie System
Zarzàdzania Ârodowiskiem ISO 14001:2005.
Oferowane przez nas kable spe∏niajà wymagania jakoÊciowe
stawiane wspó∏czesnym produktom bran˝y kablowej. Potwierdzajà
to posiadane Certyfikaty JakoÊci.
Celem dzia∏ania firmy jest oferowanie produktów najlepszej
jakoÊci po konkurencyjnych cenach przy zapewnieniu najbardziej
dogodnego dla Klienta terminu i miejsca dostawy.
JakoÊç ca∏ego procesu produkcji kabli teleinformatycznych,
nie tylko parametrów elektrycznych, potwierdzajà uzyskane przez
nas certyfikaty duƒskiej firmy 3P - honorowane na
ca∏ym Êwiecie.
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U/UTP kategorii 5e
Norma: ZN-MADEX-04

Pozostałe dane

Kable spełniają wymagania kategorii 5e zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-3-1 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2.

Zakres temperatur podczas układania:
• kabli w powłoce polwinitowej

0°C do +50°C

Próba palności według IEC 60332-1-2 (PN-EN 60332-1-2).

• kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

-10°C do +50°C

Rodzaje kabli

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

• Powernet 4 x 2 x 24AWG

Korozyjność gazów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

• Ultralink 4 x 2 x 0,5
• Internet 2 x 2 x 0,5
Zastosowanie
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych
poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych nie
narażonych na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych.
Tory kabli kategorii 5e przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 100 MHz, z przepływnością binarną do
1 Gb/s. Możliwe zastosowania to: Token Ring, Ethernet, ISDN,
TPDDI, Fast-Ethernet 100Base-TX oraz Gigabit-Ethernet
1000Base-T.
Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach I prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.

d. powłoka:
– polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
– tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia,
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych
(LSOH)
kolor powłoki: szary, inne kolory na życzenie klienta
np. czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały
Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

PN-EN 50268-2;
IEC 61034-2
transmitancja światła
≥ 60%

Minimalny promień zginania

4 x średnica
zewnętrzna kabla

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

20N / parę

Wymiary i masa 1 km kabla
Rodzaj kabla

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

Powernet 4PR 24AWG

5,5

33

Ultralink 4 x 2 x 0,5

5,0

30

Internet 2 x 2 x 0,5

4,5

21

a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,511mm (24AWG)
lub 0,5mm
c. ośrodek: 4 lub 2 pary skręcone razem

PN-EN 50267-2-3;
IEC 60754-2
pH ≥ 4,3;
konduktywność
≤ 10μSmm-1

Gęstość dymów wydzielanych w czasie
palenia kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

Budowa

b. izolacja: polietylenowa

teleinformatyczne WEWNĘTRZNE

TELEINFORMATYCZNE
KABLE WEWNĘTRZNE

r o k

Pakowanie
Odcinki fabryczne – kable o długości 305 m (1000 stóp) zwinięte
są w krążki i pakowane w karton.
Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.
Informacje dodatkowe
Kolor izolacji żył
Wiązka

Kolor izolacji

1

niebieski / biało-niebieski

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

3

zielony / biało-zielony

4

brązowy / biało-brązowy

Znakowanie kabla
Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.
3

z a ł o ż e n i a
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U/UTP Duplex kategorii 5e
Norma: ZN-MADEX-04
Kable spełniają wymagania kategorii 5e zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-3-1 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2.
Próba palności według IEC 60332-1-2 (PN-EN 60332-1-2).
Zastosowanie
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych
poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych nie
narażonych na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych. Stosuje
się je głównie w obiektach o bardzo dużej koncentracji terminali,
np. do okablowania budynków biurowych i administracyjnych.
Tory kabli kategorii 5e przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 100 MHz, z przepływnością binarną do
1 Gb/s. Możliwe zastosowania to: Token Ring, Ethernet, ISDN,
TPDDI, Fast-Ethernet 100Base-TX, ATM oraz Gigabit-Ethernet
1000Base-T.

Norma: ZN-MADEX-04

Pozostałe dane
Zakres temperatur podczas układania:
• kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

-10°C do +50°C

Próba palności według IEC 60332-1-2 (EN 60332-1-2).

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Kable produkcji FK MADEX spełniają wymagania dla kategorii 6
w paśmie częstotliwości do 500MHz.

Korozyjność gazów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

pH ≥ 4,3;
konduktywność
≤ 10μSmm-1
PN-EN 50268-2; IEC
61034-2
transmitancja światła
≥ 60%
4 x średnica
zewnętrzna kabla
20N / parę

Rodzaj kabla

d. kabel: 2 ośrodki 4-parowe we wspólnej powłoce

Zastosowanie
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych
poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych nie
narażonych na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych.
Tory kabli kategorii 6 przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 250 MHz, z przepływnością binarną
powyżej 1 Gb/s np. ATM-1200/Category 6 (ATM LAN 1,2 Gbit/s).
Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach i prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57 mm (23AWG)

5,0 x 10,0

62

c. ośrodek: 4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej, w kształcie
krzyżyka
d. kolor izolacji żył
Wiązka

Kolor izolacji

1

niebieski / biało-niebieski

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

Pakowanie

3

zielony / biało-zielony

Odcinki fabryczne – kable o długości 305 m (1000 stóp)
nawinięte są na szpulki.

4

brązowy / biało-brązowy

U/UTP 2x4PR 24AWG Cat. 5e

Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.
Informacje dodatkowe
Kolor izolacji żył (w każdym ośrodku)
Wiązka

Kolor izolacji

1

niebieski / biało-niebieski

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

3

zielony / biało-zielony

4

brązowy / biało-brązowy

Zakres temperatur podczas układania:
• kabli w powłoce polwinitowej

0°C do +50°C

• kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Korozyjność gazów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50267-2-3;
IEC 60754-2
pH ≥ 4,3;
konduktywność
≤ 10μSmm-1

Gęstość dymów wydzielanych w czasie
palenia kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

PN-EN 50268-2;
IEC 61034-2
transmitancja światła
≥ 60%

Minimalny promień zginania

4 x średnica
zewnętrzna kabla

Budowa
b. izolacja: polietylenowa,

Wymiary i masa 1 km kabla

c. ośrodek: 4 pary skręcone razem

Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

PN-EN 50267-2-3;
IEC 60754-2

Gęstość dymów wydzielanych w czasie
palenia kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

Budowa

Charakterystyka

Kable spełniają wymagania kategorii 6 zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-6-1 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2-1.

0°C do +50°C

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

e. powłoka:
– polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
– tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia,
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych
(LSOH)

1 9 8 8

Pozostałe dane

• kabli w powłoce polwinitowej

Minimalny promień zginania

b. izolacja żył: polietylenowa

z a ł o ż e n i a

U/UTP kategorii 6

Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach I prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.

a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,5mm

r o k

teleinformatyczne WEWNĘTRZNE

teleinformatyczne WEWNĘTRZNE

r o k

e. powłoka:
– polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
– tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające
płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów
korozyjnych (LSOH)

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

80N

Wymiary i masa 1 km kabla
Rodzaj kabla

U/UTP 4PR 23AWG

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

6,5

46

Pakowanie
Odcinki fabryczne – kable o długości 305 m nawinięte są na szpulki.
Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.

kolor powłoki: szary, inne kolory na życzenie klienta np.
czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały
Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

Znakowanie kabla
Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.

4

Przykładowy wykres pomiaru PS NEXT kabla U/UTP
kategorii 6 produkcji FK MADEX

5

z a ł o ż e n i a
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U/UTP kategorii 6A
Norma: ZN-MADEX-04

Próba palności według IEC 60332-1-2 (EN 60332-1-2).
Zastosowanie
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych
poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych nie
narażonych na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych.
Tory kabli kategorii 6A przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 500 MHz, z przepływnością binarną
10 Gb/s (np.10 GBASE-T).
Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach i prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.

Budowa
a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57 mm (23AWG)
b. izolacja: polietylenowa,
c. ośrodek: 4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej, w kształcie
krzyżyka
d. kolor izolacji żył

e.

Norma: ZN-MADEX-04

Zakres temperatur podczas układania:
• kabli w powłoce polwinitowej

0°C do +50°C

• kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Korozyjność gazów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50267-2-3;
IEC 60754-2
pH ≥ 4,3;
konduktywność
≤ 10μSmm-1

Gęstość dymów wydzielanych w czasie
palenia kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

PN-EN 50268-2; IEC
61034-2
transmitancja światła
≥ 60%

Minimalny promień zginania

4 x średnica
zewnętrzna kabla

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

niebieski / biało-niebieski

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

[mm]

[kg/km]

3

zielony / biało-zielony

7,5

65

4

brązowy / biało-brązowy

1

powłoka:
– polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
– tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające
płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów
korozyjnych (LSOH)

kolor powłoki: szary, inne kolory na życzenie klienta
Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

Zastosowanie
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych
poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych
narażonych na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych.
Tory kabli kategorii 5e przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 100 MHz, z przepływnością binarną do
1 Gb/s. Możliwe zastosowania to: Token Ring, Ethernet, ISDN,
TPDDI, Fast-Ethernet 100Base-TX, ATM oraz Gigabit-Ethernet
1000Base-T.
Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach I prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.
Budowa

c. ośrodek: 4 pary skręcone razem, owinięte folią poliestrową

Wymiary i masa 1 km kabla
Rodzaj kabla

Próba palności według IEC 60332-1-2 (EN 60332-1-2).

b. izolacja: polietylenowa

Masa kabla

Kolor izolacji

Kable spełniają wymagania kategorii 5e zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-2-1 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2.

a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,511 mm (24AWG)

80N

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Wiązka

z a ł o ż e n i a
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F/UTP kategorii 5e
Pozostałe dane

Kable spełniają wymagania kategorii 6 zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1; IEC 61156-5 oraz ANSI/TIA/EIA 568-C.2-1.

r o k

teleinformatyczne WEWNĘTRZNE

teleinformatyczne WEWNĘTRZNE

r o k

Pozostałe dane
Zakres temperatur podczas układania:
• kabli w powłoce polwinitowej

0°C do +50°C

• kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Korozyjność gazów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50267-2-3;
IEC 60754-2

Gęstość dymów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50268-2;
IEC 61034-2

pH ≥ 4,3;
konduktywność
≤ 10μSmm-1

transmitancja światła
≥ 60%

Minimalny promień zginania

4 x średnica
zewnętrzna kabla

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

80N

Wymiary i masa 1 km kabla

d. ekran: folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona
warstwą metalu do wewnątrz, pod ekranem
żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego
o średnicy min. 0,4 mm,

Rodzaj kabla

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

6,5

43

Pakowanie

e. powłoka:
– polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
– tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia,
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych
(LSOH)

Pakowanie

Odcinki fabryczne – kable o długości 305m nawinięte są na
szpulki.

kolor powłoki: szary, inne kolory na życzenie klienta
np. czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały

Odcinki fabryczne – kable o długości 305 m zwinięte są w krążki
i pakowane w karton.

U/UTP 4PR 23AWG cat. 6A

Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.

Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

F/UTP 4 PR 24AWG Cat. 5e

Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.
Informacje dodatkowe
Kolor izolacji żył
Wiązka

Kolor izolacji

1

niebieski / biało-niebieski

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

3

zielony / biało-zielony

4

brązowy / biało-brązowy

Znakowanie kabla
Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.

6

7

z a ł o ż e n i a

1 9 8 8

SF/UTP kategorii 5e
Norma: ZN-MADEX-04
Kable spełniają wymagania kategorii 5e zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-2-1 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2.
Próba palności według IEC 60332-1-2 (EN 60332-1-2).
Zastosowanie
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych
poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych
narażonych na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych.
Tory kabli kategorii 5e przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 100 MHz, z przepływnością binarną do
1 Gb/s. Możliwe zastosowania to: Token Ring, Ethernet, ISDN,
TPDDI, Fast-Ethernet 100Base-TX, ATM oraz Gigabit-Ethernet
1000Base-T.
Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach I prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.
Budowa
a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,511 mm (24AWG)
b. izolacja: polietylenowa
c. ośrodek: 4 pary skręcone razem, owinięte folią poliestrową

kolor powłoki: szary, inne kolory na życzenie klienta
np. czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały
Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

z a ł o ż e n i a

1 9 8 8

F/UTP kategorii 6
Norma: ZN-MADEX-04

Pozostałe dane
Zakres temperatur podczas układania:

Pozostałe dane

Kable spełniają wymagania kategorii 6 zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-5-1 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2-1.

• kabli w powłoce polwinitowej

0°C do +50°C

• kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

-10°C do +50°C

Próba palności według IEC 60332-1-2 (PN-EN 60332-1-2).

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Kable produkcji FK MADEX spełniają wymagania dla kategorii 6
w paśmie częstotliwości do 500MHz.

Korozyjność gazów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50267-2-3;
IEC 60754-2

Gęstość dymów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50268-2;
IEC 61034-2

pH ≥ 4,3;
konduktywność
≤ 10μSmm-1

transmitancja światła
≥ 60%

Minimalny promień zginania

4 x średnica
zewnętrzna kabla

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

Rodzaj kabla

SF/UTP 4PR 24AWG Cat. 5e

[mm]

[kg/km]

6,8

42

Pakowanie
Odcinki fabryczne – kable o długości 305 m zwinięte są w krążki
i pakowane w karton.
Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.
Informacje dodatkowe
Kolor izolacji żył
Wiązka

Kolor izolacji

1

niebieski / biało-niebieski

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

3

zielony / biało-zielony

4

brązowy / biało-brązowy

0°C do +50°C

• kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Tory kabli kategorii 6 przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 250 MHz, z przepływnością binarną
powyżej 1 Gb/s np. ATM-1200/Category 6 (ATM LAN 1,2 Gbit/s).

Gęstość dymów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50268-2;
IEC 61034-2

Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach i prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.

Minimalny promień zginania

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych
poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych
szczególnie zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń
elektromagnetycznych.

b. izolacja: polietylenowa
Masa kabla

• kabli w powłoce polwinitowej

PN-EN 50267-2-3;
IEC 60754-2

a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57 mm (23AWG)

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Zakres temperatur podczas układania:

Korozyjność gazów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

Zastosowanie

Budowa

80N

Wymiary i masa 1 km kabla

d. ekran: folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona
warstwą metalu na zewnątrz oraz oplot z drutów CuSn
e. powłoka:
– polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
– tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia,
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych
(LSOH)

r o k

teleinformatyczne WEWNĘTRZNE

teleinformatyczne WEWNĘTRZNE

r o k

pH ≥ 4,3;
konduktywność
≤ 10μSmm-1

transmitancja światła
≥ 60%
4 x średnica
zewnętrzna kabla

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

80N

Wymiary i masa 1 km kabla

c. kolory izolacji

Rodzaj kabla

Wiązka

Kolor izolacji

1

niebieski / biało-niebieski

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

3

zielony / biało-zielony

4

brązowy / biało-brązowy

d. ośrodek: 4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie
krzyżyka, owinięte folią poliestrową
e. ekran: folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona
warstwą metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca
z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4mm

F/UTP 4PR 23AWG Cat. 6

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

7,5

55

Pakowanie
Odcinki fabryczne – kable o długości 305m (1000 stóp)
nawinięte są na szpulki.
Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.

f. powłoka:
– polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
– tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia,
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych
(LSOH)
Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

Znakowanie kabla
Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.

8

Przykładowy wykres pomiaru PS ELFEXT kabla F/UTP
kategorii 6 produkcji FK MADEX

9

z a ł o ż e n i a

1 9 8 8

F/UTP kategorii 6A
Norma: ZN-MADEX-04

Próba palności według IEC 60332-1-2 (EN 60332-1-2).
Zastosowanie
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych
poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych
zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych.
Tory kabli kategorii 6A przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 500 MHz, z przepływnością binarną
10 Gb/s (np.10 GBASE-T).
Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach i prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.

Norma: ZN-MADEX-04

Zakres temperatur podczas układania:

b. izolacja: polietylenowa,
c. ośrodek: 4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie
krzyżyka, owinięte folią poliestrową
d. kolory izolacji

0°C do +50°C

• kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

-10°C do +50°C

Próba palności według IEC 60332-1-2 (PN-EN 60332-1-2).

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Kable SSTP produkcji FK MADEX spełniają wymagania dla
kategorii 6 w paśmie częstotliwości do 600MHz.

Korozyjność gazów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50267-2-3;
IEC 60754-2

Gęstość dymów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50268-2;
IEC 61034-2

pH ≥ 4,3;
konduktywność
≤ 10μSmm-1

transmitancja światła
≥ 60%

Minimalny promień zginania

4 x średnica
zewnętrzna kabla

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

Kolor izolacji

1

niebieski / biało-niebieski

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

3

zielony / biało-zielony

4

brązowy / biało-brązowy

e. ekran: folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona
warstwą metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca
z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4mm
powłoka:
– polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
– tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia,
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych
(LSOH)
kolor powłoki: szary, inne kolory na życzenie klienta

1 9 8 8

Rodzaj kabla

F/UTP 4PR 23AWG cat. 6A

[mm]

[kg/km]

8,0

60

Pakowanie
Odcinki fabryczne – kable o długości 305m nawinięte są
na szpulki.
Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.

• kabli w powłoce polwinitowej

0°C do +50°C

• kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Tory kabli kategorii 6 przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 250 MHz, z przepływnością binarną
powyżej 1 Gb/s np. ATM-1200/Category 6 (ATM LAN 1,2 Gbit/s).

Gęstość dymów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50268-2;
IEC 61034-2

Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach I prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.

Minimalny promień zginania

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych
poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych
szczególnie zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń
elektromagnetycznych.

b. izolacja: polietylenowa typu foam-skin
Masa kabla

Zakres temperatur podczas układania:

PN-EN 50267-2-3;
IEC 60754-2

a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG)

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Pozostałe dane

Korozyjność gazów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

Zastosowanie

Budowa

80N

Wymiary i masa 1 km kabla

Wiązka

Kable spełniają wymagania kategorii 6 zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-5-1 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2-1.

• kabli w powłoce polwinitowej

Budowa
a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57 mm (23AWG)

z a ł o ż e n i a

S/FTP kategorii 6
Pozostałe dane

Kable spełniają wymagania kategorii 6 zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1; IEC 61156-5 oraz ANSI/TIA/EIA 568-C.2-1.

r o k

pH ≥ 4,3;
konduktywność
≤ 10μSmm-1

transmitancja światła
≥ 60%
4 x średnica
zewnętrzna kabla

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

80N

Wymiary i masa 1 km kabla

c. wiązki: parowe, każda para ekranowana folią poliestrową
pokrytą warstwą aluminium ułożoną warstwą metalu na
zewnątrz

Rodzaj kabla

d. ośrodek: 4 pary ekranowane skręcone razem
e. ekran ośrodka: oplot z drutów miedzianych ocynowanych
S/FTP 4PR 23AWG Cat. 6

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

8,5

59,5

f. powłoka:
– polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
– tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia,
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych
(LSOH)

Pakowanie

kolor powłoki: szary, inne kolory na życzenie klienta
np. czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały

Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.

Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

teleinformatyczne WEWNĘTRZNE

teleinformatyczne WEWNĘTRZNE

r o k

Odcinki fabryczne – kable o długości 500m nawinięte są na
szpulki.

Informacje dodatkowe
Kolor izolacji żył
Wiązka

Kolor izolacji

Charakterystyka

1

niebieski / jasno niebieski

Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

2

pomarańczowy / jasno pomarańczowy

3

zielony / jasno zielony

4

brązowy / jasno brązowy

Znakowanie kabla
Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.

10
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z a ł o ż e n i a

1 9 8 8

U/FTP kategorii 6
Norma: ZN-MADEX-04
Kable spełniają wymagania kategorii 6 zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-5-1 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2-1.
Próba palności według IEC 60332-1-2 (PN-EN 60332-1-2).
Kable produkcji FK MADEX spełniają wymagania dla kategorii 6
w paśmie częstotliwości do 600MHz.

r o k

Norma: ZN-MADEX-04

Pozostałe dane
Zakres temperatur podczas układania:
• kabli w powłoce polwinitowej

0°C do +50°C

• kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Kable spełniają wymagania kategorii 6A zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1 oraz IEC 61156-5.
Próba palności według IEC 60332-1-2 (PN-EN 60332-1-2).
Zastosowanie
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych
poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych
szczególnie zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń
elektromagnetycznych.

PN-EN 50267-2-3;
IEC 60754-2
pH ≥ 4,3;
konduktywność
≤ 10μSmm-1

Tory kabli kategorii 6A przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 500 MHz, z przepływnością binarną
10 Gb/s (np.10 GBASE-T).

Tory kabli kategorii 6 przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 250 MHz, z przepływnością binarną
powyżej 1 Gb/s np. ATM-1200/Category 6 (ATM LAN 1,2 Gbit/s).

Gęstość dymów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50268-2;
IEC 61034-2

Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach I prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.

Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach I prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.

Minimalny promień zginania

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych
poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych
szczególnie zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń
elektromagnetycznych.

Budowa
a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG)
b. izolacja: polietylenowa typu foam-skin

transmitancja światła
≥ 60%
4 x średnica
zewnętrzna kabla

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

80N

Rodzaj kabla

d. ośrodek: 4 pary ekranowane skręcone razem, owinięte
drutem CuSn o średnicy min. 0,4 mm

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

8,0

55

e. powłoka:
– polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
– tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia,
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych
(LSOH)

Pakowanie

kolor powłoki: szary, inne kolory na życzenie klienta
np. czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały

Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.

U/FTP 4PR 23AWG Cat. 6

Odcinki fabryczne – kable o długości 500 nawinięte są na
szpulki.

Charakterystyka

Informacje dodatkowe

Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

Kolor izolacji żył

Budowa
a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG)
b. izolacja: polietylenowa typu foam-skin
c. wiązki: parowe, każda para ekranowana folią poliestrową
pokrytą warstwą aluminium ułożoną warstwą metalu na
zewnątrz

Wymiary i masa 1 km kabla

c. wiązki: parowe, każda para ekranowana folią poliestrową
pokrytą warstwą aluminium ułożoną warstwą metalu na
zewnątrz

12

1 9 8 8

U/FTP kategorii 6A

Korozyjność gazów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

Zastosowanie

z a ł o ż e n i a

Pozostałe dane
Zakres temperatur podczas układania:
• kabli w powłoce polwinitowej

0°C do +50°C

• kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Korozyjność gazów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

kolor powłoki: szary, inne kolory na życzenie klienta
np. czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały
Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

pH ≥ 4,3;
konduktywność
≤ 10μSmm-1

Gęstość dymów wydzielanych w czasie
palenia kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

PN-EN 50268-2;
IEC 61034-2
transmitancja światła
≥ 60%

Minimalny promień zginania

4 x średnica
zewnętrzna kabla

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

80N

Wymiary i masa 1 km kabla

d. ośrodek: 4 pary ekranowane skręcone razem, owinięte
drutem CuSn o średnicy min. 0,4 mm
e. powłoka:
– polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
– tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia,
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych
(LSOH)

PN-EN 50267-2-3;
IEC 60754-2

Rodzaj kabla

U/FTP 4PR 23AWG Cat. 6A

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

8,0

56

Pakowanie
Odcinki fabryczne – kable o długości 500 nawinięte są na
szpulki.
Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.
Informacje dodatkowe
Kolor izolacji żył

Wiązka

Kolor izolacji

Wiązka

Kolor izolacji

1

niebieski / jasno niebieski

1

niebieski / jasno niebieski

2

pomarańczowy / jasno pomarańczowy

2

pomarańczowy / jasno pomarańczowy

3

zielony / jasno zielony

3

zielony / jasno zielony

4

brązowy / jasno brązowy

4

brązowy / jasno brązowy

Znakowanie kabla

Znakowanie kabla

Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.

Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.
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teleinformatyczne WEWNĘTRZNE

r o k

z a ł o ż e n i a

1 9 8 8

F/FTP kategorii 6

z a ł o ż e n i a

1 9 8 8

F/FTP kategorii 6A

Norma: ZN-MADEX-04

Norma: ZN-MADEX-04

Pozostałe dane

Kable spełniają wymagania kategorii 6 zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1; IEC 61156-5 oraz EN 50288-5-1
Próba palności według IEC 60332-1 (PN-EN 60332-1).
Kable produkcji FK MADEX spełniają wymagania dla kategorii 6
w paśmie częstotliwości do 600MHz.
Zastosowanie
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych
poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych
szczególnie zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń
elektromagnetycznych.
Tory kabli kategorii 6 przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 250 MHz, z przepływnością binarną
powyżej 1 Gb/s np. ATM-1200/Category 6 (ATM LAN 1,2 Gbit/s).
Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach i prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.

Zakres temperatur podczas układania:
• kabli w powłoce polwinitowej

0°C do +50°C

• kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG)
b. izolacja: polietylenowa typu foam-skin

PN-EN 50268-2;
IEC 61034-2

Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach i prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.

transmitancja światła
≥ 60%

Minimalny promień zginania

4 x średnica
zewnętrzna kabla

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

80N

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

[mm]

[kg/km]

3

zielony / biało-zielony

8,5

60

4

brązowy / biało-brązowy

e. ośrodek: 4 pary ekranowane skręcone razem
f. ekran: folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona
warstwą metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca
z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4mm
g. powłoka:
– polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
– tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia,
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych
(LSOH)
Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

Rodzaj kabla

F/FTP 4PR 23AWG Cat. 6

Budowa
a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG)
b. izolacja: polietylenowa typu foam-skin
c. kolory izolacji

2

d. wiązki: parowe, każda para ekranowana folią poliestrową
pokrytą warstwą aluminium ułożoną warstwą metalu na
zewnątrz

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych
poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych
szczególnie zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń
elektromagnetycznych.

Gęstość dymów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

niebieski / biało-niebieski

1

Zastosowanie

Tory kabli kategorii 6A przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 500 MHz, z przepływnością binarną
10 Gb/s (np.10 GBASE-T).

Masa kabla

Kolor izolacji

Próba palności według IEC 60332-1 (PN-EN 60332-1).

pH ≥ 4,3;
konduktywność
≤ 10μSmm-1

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Wiązka

Kable spełniają wymagania kategorii 6A z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1 oraz IEC 61156-5.

PN-EN 50267-2-3;
IEC 60754-2

Wymiary i masa 1 km kabla

c. kolory izolacji

Pozostałe dane

Korozyjność gazów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

Budowa

Pakowanie
Odcinki fabryczne – kable o długości 500m nawinięte są na
szpulki.
Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.
Informacje dodatkowe
Kolor izolacji żył
Wiązka

Kolor izolacji

1

niebieski / jasno niebieski

2

pomarańczowy / jasno pomarańczowy

3

zielony / jasno zielony

4

brązowy / jasno brązowy

Znakowanie kabla
Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.
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r o k

teleinformatyczne WEWNĘTRZNE

teleinformatyczne WEWNĘTRZNE

r o k

Wiązka

Kolor izolacji

1

niebieski / jasno niebieski

2

pomarańczowy / jasno pomarańczowy

3

zielony / jasno zielony

4

brązowy / jasno brązowy

d. wiązki: parowe, każda para ekranowana folią poliestrową
pokrytą warstwą aluminium ułożoną warstwą metalu na
zewnątrz
e. ośrodek: 4 pary ekranowane skręcone razem
f. ekran: folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona
warstwą metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca
z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4mm
g. powłoka:
– polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
– tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia,
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych
(LSOH)
Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

Zakres temperatur podczas układania:
• kabli w powłoce polwinitowej

0°C do +50°C

• kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Korozyjność gazów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50267-2-3;
IEC 60754-2
pH ≥ 4,3;
konduktywność
≤ 10μSmm-1

Gęstość dymów wydzielanych w czasie
palenia kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

PN-EN 50268-2;
IEC 61034-2
transmitancja światła
≥ 60%

Minimalny promień zginania

4 x średnica
zewnętrzna kabla

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

80N

Wymiary i masa 1 km kabla
Rodzaj kabla

F/FTP 4PR 23AWG Cat. 6A

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

8,5

60

Pakowanie
Odcinki fabryczne – kable o długości 500m nawinięte są na szpulki.
Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.
Informacje dodatkowe
Kolor izolacji żył
Wiązka

Kolor izolacji

1

niebieski / biało-niebieski

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

3

zielony / biało-zielony

4

brązowy / biało-brązowy

Znakowanie kabla
Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.
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z a ł o ż e n i a

1 9 8 8

S/FTP kategorii 7
Norma: ZN-MADEX-04
Kable spełniają wymagania kategorii 7 zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-4-1.
Próba palności według IEC 60332-1-2 (PN-EN 60332-1-2).
Kable S/FTP produkcji FK MADEX spełniają wymagania dla
kategorii 7 w paśmie częstotliwości do 900MHz.
Zastosowanie
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych
poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych
szczególnie zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń
elektromagnetycznych.
Tory kabli kategorii 7 przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 600 MHz, z przepływnością binarną do
10 Gb/s.
Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach I prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.
Budowa
a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG)
b. izolacja: polietylenowa typu foam-skin
c. wiązki: parowe, każda para ekranowana folią poliestrową
pokrytą warstwą aluminium ułożoną

Norma: ZN-MADEX-04

Pozostałe dane

Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

Kable spełniają wymagania kategorii 7A zgodnie z IEC 61156-5.

Zakres temperatur podczas układania:
• kabli w powłoce polwinitowej

0°C do +50°C

• kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Korozyjność gazów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50267-2-3;
IEC 60754-2

Gęstość dymów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50268-2;
IEC 61034-2

pH ≥ 4,3;
konduktywność
≤ 10μSmm-1

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych
poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych
szczególnie zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń
elektromagnetycznych.
Tory kabli kategorii 7A przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 1000 MHz, z przepływnością binarną
powyżej 10 Gb/s np. Ethernet 10GBase-T na pełnym,
100 metrowym kanale.
Typowe zastosowania:

• kabli w powłoce polwinitowej

0°C do +50°C

• kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Korozyjność gazów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50267-2-3;
IEC 60754-2

Gęstość dymów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50268-2;
IEC 61034-2

4 x średnica
zewnętrzna kabla

•

Rozwiązania łączące technologie analogowe i cyfrowe

•

	Rozwiązania łączące różnorodne aplikacje (telefonia,
transmisja danych, video na różnych parach jednego kabla)

Minimalny promień zginania

•

Środowiska o dużym natężeniu zakłóceń
elektromagnetycznych

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

•

	Obiekty, w których wymiana infrastruktury jest szczególnie
kosztowna.

80N

Wymiary i masa 1 km kabla

S/FTP 4PR 23AWG

Zastosowanie

Zakres temperatur podczas układania:

	Instalacje planowane na bardzo długi okres (>15lat)

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

Rodzaj kabla

Próba palności według IEC 60332-1-2 (PN-EN 60332-1-2).

•

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

8,5

60

Rodzaj kabla

Budowa
a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,64mm (22AWG)

pH ≥ 4,3;
konduktywność
≤ 10μSmm-1

transmitancja światła
≥ 60%
4 x średnica
zewnętrzna kabla
80N

Wymiary i masa 1 km kabli

Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach i prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.

b. izolacja: polietylenowa typu foam-skin

Pakowanie

S/FTP 4PR 22AWG Cat. 7A

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

9,5

70

Pakowanie

Odcinki fabryczne – kable o długości 500m nawinięte są na
szpulki.

c. wiązki: parowe, każda para ekranowana folią poliestrową
pokrytą warstwą aluminium ułożoną warstwą metalu na
zewnątrz

Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.

d. ośrodek: 4 pary ekranowane skręcone razem

Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.

e. ekran: oplot z drutów miedzianych ocynowanych, pod
ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego
o średnicy min. 0,4mm

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
Kolor izolacji żył
Wiązka

Kolor izolacji

1

niebieski / jasno niebieski

2

pomarańczowy / jasno pomarańczowy

3

zielony / jasno zielony

4

brązowy / jasno brązowy

Znakowanie kabla
Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.
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Pozostałe dane

transmitancja światła
≥ 60%

Minimalny promień zginania

e. ośrodek: 4 pary ekranowane skręcone razem
g. powłoka:
– polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
– tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające
płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów
korozyjnych (LSOH)

z a ł o ż e n i a

S/FTP kategorii 7A

d. warstwą metalu na zewnątrz
f. ekran ośrodka: oplot z drutów miedzianych ocynowanych

r o k

f. powłoka:
– polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
– tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia,
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych
(LSOH)
Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

teleinformatyczne WEWNĘTRZNE

teleinformatyczne WEWNĘTRZNE

r o k

Odcinki fabryczne – kable o długości 500m nawinięte są na
szpulki.

Kolor izolacji żył
Wiązka

Kolor izolacji

1

niebieski / jasno niebieski

2

pomarańczowy / jasno pomarańczowy

3

zielony / jasno zielony

4

brązowy / jasno brązowy

Znakowanie kabla
Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.
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z a ł o ż e n i a

1 9 8 8

U/UTP kategorii 5e Patch Cable
Norma: ZN-MADEX-03
Kable spełniają wymagania kategorii 5e zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1; IEC 61156-6; EN 50288-3-2 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2.
Próba palności według IEC 60332-1-2 (PN-EN 60332-1-2).
Rodzaje kabli
• U/UTP PC 4PR 24AWG Cat.5e
• U/UTP PC 4PR 26AWG Cat. 5e
• U/UTP PC 2PR 24AWG Cat. 5e

Norma: ZN-MADEX-03

Pozostałe dane
Zakres temperatur podczas układania:
• kabli w powłoce polwinitowej

0°C do +50°C

• kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Korozyjność gazów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

Kable przeznaczone są do pracy w sieciach teleinformatycznych
jako kable przyłączeniowe (patch cable). Tory kabli kategorii 5e
przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 100 MHz,
z przepływnością binarną do 1 Gb/s.

Gęstość dymów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach I prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych

Minimalny promień zginania

Budowa

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

b. izolacja: polietylenowa

PN-EN 50267-2-3;
IEC 60754-2
pH ≥ 4,3;
konduktywność
≤ 10μSmm-1

kolor powłoki: szary, inne kolory na życzenie klienta
np. czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały

PN-EN 50268-2;
IEC 61034-2
transmitancja światła
≥ 60%
4 x średnica
zewnętrzna kabla
20N / parę

Wymiary i masa 1 km kabla
Rodzaj kabla

Kable spełniają wymagania kategorii 5e zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1; IEC 61156-6; EN 50288-6-2 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.1.
Próba palności według IEC 60332-1-2 (PN-EN 60332-1-2).
Zastosowanie
Kable przeznaczone są do pracy w sieciach teleinformatycznych
jako kable przyłączeniowe (patch cable). Tory kabli kategorii 6
przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 250 MHz,
z przepływnością binarną powyżej 1 Gb/s.
Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach I prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych
Budowa
a. żyły: miedziane wielodrutowe 7 x 0,20mm (24AWG) lub
7 x 0,16mm (26AWG)
b. izolacja: polietylenowa
c. ośrodek: 4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej, w kształcie
krzyżyka
d. powłoka:
– polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
– tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia,
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych
(LSOH)

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

U/UTP PC 4PR 24AWG Cat.5e

6,0

35

Charakterystyka

U/UTP PC 4PR 26AWG Cat. 5e

5,5

25

U/UTP PC 2PR 24AWG Cat. 5e

4,8

20

Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik B
na str. 44-45.

c. ośrodek: 4 pary skręcone razem
d. powłoka:
– polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
– tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia,
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych
(LSOH)

z a ł o ż e n i a

1 9 8 8

U/UTP kategorii 6 Patch Cable

Zastosowanie

a. żyły: miedziane wielodrutowe 7 x 0,20mm (24AWG) lub
7 x 0,16mm (26AWG)

r o k

Charakterystyka

Pakowanie

Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik B
na str. 44-45.

Odcinki fabryczne – kable o długości 305 m zwinięte są w krążki
i pakowane w karton.
Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.
Informacje dodatkowe
Kolor izolacji żył

Pozostałe dane
Zakres temperatur podczas układania:
• kabli w powłoce polwinitowej

0°C do +50°C

• kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Korozyjność gazów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50267-2-3;
IEC 60754-2

Gęstość dymów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50268-2;
IEC 61034-2

Minimalny promień zginania

pH ≥ 4,3;
konduktywność
≤ 10μSmm-1

transmitancja światła
≥ 60%
4 x średnica
zewnętrzna kabla

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

80N

Wymiary i masa 1 km kabla
Rodzaj kabla

kolor powłoki: szary, inne kolory na życzenie klienta
np. czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały
U/UTP PC 4PR 24AWG Cat.6

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

7,0
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Pakowanie
Odcinki fabryczne – kable o długości 305 m nawinięte są na
szpulki.
Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.
Informacje dodatkowe
Kolor izolacji żył
Wiązka

Kolor izolacji

1

niebieski / biało-niebieski

Wiązka

Kolor izolacji

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

1

niebieski / biało-niebieski

3

zielony / biało-zielony

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

4

brązowy / biało-brązowy

3

zielony / biało-zielony

4

brązowy / biało-brązowy

Znakowanie kabla

teleinformatyczne WEWNĘTRZNE

teleinformatyczne WEWNĘTRZNE

r o k

Znakowanie kabla
Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.

Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.
18

19

z a ł o ż e n i a

1 9 8 8

F/UTP kategorii 5e Patch Cable
Norma: ZN-MADEX-03
Kable spełniają wymagania kategorii 5e zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1; IEC 61156-6; EN 50288-2-2 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2.

Norma: ZN-MADEX-03

Pozostałe dane
Zakres temperatur podczas układania:
0°C do +50°C

Próba palności według IEC 60332-1-2
(PN-EN 60332-1-2).

• kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

-10°C do +50°C

Rodzaje kabli

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

• F/UTP PC 4PR 24AWG Cat.5e

Korozyjność gazów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50267-2-3;
IEC 60754-2
pH ≥ 4,3;
konduktywność
≤ 10μSmm-1

Zastosowanie
Kable przeznaczone są do pracy w sieciach teleinformatycznych
jako kable przyłączeniowe (patch cable). Tory kabli kategorii 5e
przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 100 MHz,
z przepływnością binarną do 1 Gb/s.
Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach I prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych
Budowa
a. żyły: miedziane wielodrutowe 7 x 0,20mm (24AWG) lub
7 x 0,16mm (26AWG)
b. izolacja: polietylenowa

Gęstość dymów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

kolor powłoki: szary, inne kolory na życzenie klienta
np. czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały
Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik B
na str. 44-45.

transmitancja światła
≥ 60%
4 x średnica
zewnętrzna kabla

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

20N / parę

Rodzaj kabla

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

F/UTP PC 4PR 24AWG Cat.5e

6,0

44

F/UTP PC 4PR 26AWG Cat. 5e

5,0
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Pakowanie
Odcinki fabryczne – kable o długości 305 m zwinięte są w krążki
i pakowane w karton.
Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.
Informacje dodatkowe
Kolor izolacji żył

1 9 8 8

Próba palności według IEC 60332-1-2 (PN-EN 60332-1-2).
Rodzaje kabli
• SF/UTP PC 4PR 24AWG Cat.5e
• SF/UTP PC 4PR 26AWG Cat.5e
Zastosowanie
Kable przeznaczone są do pracy w sieciach teleinformatycznych
jako kable przyłączeniowe (patch cable). Tory kabli kategorii 5e
przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 100 MHz,
z przepływnością binarną do 1 Gb/s.
Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach I prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych

Pozostałe dane
Zakres temperatur podczas układania:
• kabli w powłoce polwinitowej

0°C do +50°C

• kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Korozyjność gazów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50267-2-3;
IEC 60754-2

Gęstość dymów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50268-2;
IEC 61034-2

pH ≥ 4,3;
konduktywność
≤ 10μSmm-1

transmitancja światła
≥ 60%

Minimalny promień zginania

4 x średnica
zewnętrzna kabla

Budowa
a. żyły: miedziane wielodrutowe 7 x 0,20mm (24AWG) lub
7 x 0,16mm (26AWG)
c. ośrodek: 4 pary skręcone razem, owinięte folią poliestrową

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji
Wymiary i masa 1 km kabli
Rodzaj kabla

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

SF/UTP PC 4PR 24AWG Cat.5e

7,0

48

SF/UTP PC 4PR 26AWG Cat. 5e

6,5
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d. ekran: folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona
warstwą metalu do wewnątrz oraz oplot z drutów CuSn pod
ekranem
e. powłoka:
– polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
– tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia,
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych
(LSOH)
kolor powłoki: szary, inne kolory na życzenie klienta
np. czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały
Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik B
na str. 44-45.

20N / parę

Pakowanie
Odcinki fabryczne – kable o długości 305 m zwinięte są w krążki
i pakowane w karton.
Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.
Informacje dodatkowe
Kolor izolacji żył

Wiązka

Kolor izolacji

1

niebieski / biało-niebieski

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

3

zielony / biało-zielony

4

brązowy / biało-brązowy

Znakowanie kabla
Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.

20

Kable spełniają wymagania kategorii 5e zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1; IEC 61156-6; EN 50288-2-2 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2.

b. izolacja: polietylenowa

Wymiary i masa 1 km kabli

d. ekran: folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona
warstwą metalu do wewnątrz, pod ekranem

f. powłoka:
– polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
– tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia,
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych
(LSOH)

PN-EN 50268-2;
IEC 61034-2

Minimalny promień zginania

c. ośrodek: 4 pary skręcone razem, owinięte folią poliestrową

e. żyła uziemiająca wielodrutowa 24AWG z drutów miedzianych
ocynowanych

z a ł o ż e n i a

SF/UTP kategorii 5e Patch Cable

• kabli w powłoce polwinitowej

• F/UTP PC 4PR 26AWG Cat.5e

r o k

teleinformatyczne WEWNĘTRZNE

teleinformatyczne WEWNĘTRZNE

r o k

Wiązka

Kolor izolacji

1

niebieski / biało-niebieski

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

3

zielony / biało-zielony

4

brązowy / biało-brązowy

Znakowanie kabla
Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.
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z a ł o ż e n i a

1 9 8 8

U/UTPz kategorii 5e
Norma: ZN-MADEX-04
Kable spełniają wymagania kategorii 5e zgodnie z ISO/IEC
11801; EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-3-1 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2.

Pozostałe dane
Zakres temperatur podczas układania

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Zastosowanie

Minimalny promień zginania

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji zewnętrznych,
pod listwowych w poziomych i pionowych w sieciach
teleinformatycznych nie narażonych na wpływ zakłóceń
elektromagnetycznych. Są odporne na promienie UV.

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

Tory kabli kategorii 5e przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 100 MHz, z przepływnością binarną do
1 Gb/s. Możliwe zastosowania to: Token Ring, Ethernet, ISDN,
TPDDI, Fast-Ethernet 100Base-TX oraz Gigabit-Ethernet
1000Base-T.
Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach I prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.
Budowa
a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,5 mm
b. izolacja: polietylenowa
c. ośrodek: 4 pary skręcone razem
d. powłoka: polietylen z dodatkiem sadzy (PE)
kolor powłoki: czarny
Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

4 x średnica
zewnętrzna kabla
80N

Wymiary i masa 1 km kabli
Rodzaj kabla

U/UTPz 4 x 2 x 0,5 Cat.5e

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

6,0
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Pakowanie
Odcinki fabryczne – kable o długości 305 m zwinięte są w krążki
i pakowane w karton.
Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.
Informacje dodatkowe
Kolor izolacji żył
Wiązka

Kolor

1

niebieski / biało-niebieski

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

3

zielony / biało-zielony

4

brązowy / biało-brązowy

Znakowanie kabla
Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.
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teleinformatyczne ZEWNĘTRZNE

TELEINFORMATYCZNE
KABLE ZEWNĘTRZNE

r o k

r o k

z a ł o ż e n i a

1 9 8 8

Norma: ZN-MADEX-04
Kable spełniają wymagania kategorii 5e zgodnie z ISO/IEC
11801; EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-3-1 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2.
Zastosowanie
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji
podwieszanych między budynkami. Są odporne na promienie
promieniowania ultrafioletowego.

teleinformatyczne ZEWNĘTRZNE

Tory kabli kategorii 5e przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 100 MHz, z przepływnością binarną do
1 Gb/s. Możliwe zastosowania to: Token Ring, Ethernet, ISDN,
TPDDI, Fast-Ethernet 100Base-TX oraz Gigabit-Ethernet
1000Base-T.
Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach I prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.
Budowa
a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,5 mm
b. izolacja: polietylenowa

1 9 8 8

SF/UTPz kategorii 5e
Norma: ZN-MADEX-04

Pozostałe dane
Zakres temperatur podczas układania

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Minimalny promień zginania

10 x średnica
zewnętrzna kabla

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

80N

Wymiary i masa 1 km kabli
Rodzaj kabla

U/UTPzn 4 x 2 x 0,5 Cat.5e

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

6,0 / 11,0

50

Pakowanie

Kable spełniają wymagania kategorii 5e zgodnie z ISO/IEC
11801; EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-2-1 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2.

Tory kabli kategorii 5e przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 100 MHz, z przepływnością binarną do
1 Gb/s. Możliwe zastosowania to: Token Ring, Ethernet, ISDN,
TPDDI, Fast-Ethernet 100Base-TX, ATM oraz Gigabit-Ethernet
1000Base-T.
Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach i prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.

b. izolacja: polietylenowa

Wiązka

Kolor

1

niebieski / biało-niebieski

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

3

zielony / biało-zielony

4

brązowy / biało-brązowy

Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

Wysokość
mostka [mm]

Szerokość
mostka [mm]

min

max

min

max

1,5

2,5

2

3

1,6

Rodzaj kabla

SF/UTPz 4PR 24AWG cat. 5e

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

6,8
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Odcinki fabryczne – kable o długości 500m nawinięte na szpulki.
Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.

Kolor izolacji żył

Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

80N

Pakowanie

d. ekran: folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona
warstwą metalu na zewnątrz oraz oplot z drutów CuSn
kolor powłoki: czarny

4 x średnica
zewnętrzna kabla

Wymiary i masa 1 km kabli

Informacje dodatkowe

Charakterystyka

Średnica
Najmniejsza
orientacyjna rzeczywista
liny nośnej siła zrywająca
[mm]
linę [kN]

-20°C do +70°C

c. ośrodek: 4 pary skręcone razem, owinięte folią poliestrową

e. powłoka: polietylen z dodatkiem sadzy (PE)

Wymiary mostka oraz budowa liny nośnej

Zakres temperatur podczas pracy kabla

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,51mm (24AWG)

Kolor izolacji żył

-10°C do +50°C

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji
zewnętrznych, pod listwowych w poziomych i pionowych
w sieciach teleinformatycznych narażonych na wpływ zakłóceń
elektromagnetycznych. Są odporne na promienie UV.

Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.

d. powłoka: polietylen z dodatkiem sadzy (PE)
kolor powłoki: czarny

Zakres temperatur podczas układania

Minimalny promień zginania

Budowa

Informacje dodatkowe

Pozostałe dane

Zastosowanie

Odcinki fabryczne – kable o długości 500m nawinięte na szpulki.

c. ośrodek: 4 pary skręcone razem

e. linka nośna: linka z drutów stalowych ocynkowanych

z a ł o ż e n i a

Wiązka

Kolor

1

niebieski / biało-niebieski

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

3

zielony / biało-zielony

4

brązowy / biało-brązowy

Znakowanie kabla
Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.

2,0

Znakowanie kabla
Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.

24

25

teleinformatyczne ZEWNĘTRZNE

U/UTPzn kategorii 5e

r o k

r o k

z a ł o ż e n i a

1 9 8 8

Norma: ZN-MADEX-04

teleinformatyczne ZEWNĘTRZNE

Norma: ZN-MADEX-04

Pozostałe dane
Zakres temperatur podczas układania

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy
kabla

-20°C do +70°C

Zastosowanie

Minimalny promień zginania

Tory kabli kategorii 6 przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 250 MHz, z przepływnością binarną
powyżej 1 Gb/s np. ATM-1200/Category 6 (ATM LAN 1,2 Gbit/s).

4 x średnica
zewnętrzna kabla

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57 mm (23AWG)

80N

Wymiary i masa 1 km kabli
Rodzaj kabla

Kable nie mogą być stosowane do zasilania urządzeń
elektroenergetycznych.
Budowa

U/UTPz 4PR 23AWG Cat. 6

Średnica
zewnętrzna
max.

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

7,0
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Kable spełniają wymagania kategorii 5e zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-2-1 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2.

Tory kabli kategorii 5e przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 100 MHz, z przepływnością binarną do
1 Gb/s. Możliwe zastosowania to: Token Ring, Ethernet, ISDN,
TPDDI, Fast-Ethernet 100Base-TX, ATM oraz Gigabit-Ethernet
1000Base-T.
Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach i prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.

Odcinki fabryczne – kable o długości 500 m nawinięte są na
szpulki.

a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,51mm (24AWG)

d. powłoka: polietylen z dodatkiem sadzy

Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.

Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

Wiązka

Kolor

1

niebieski / biało-niebieski

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

3

zielony / biało-zielony

4

brązowy / biało-brązowy

Znakowanie kabla
Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.
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Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

c. ośrodek: 4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej, w kształcie
krzyżyka

Kolor izolacji żył

-10°C do +50°C

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji
zewnętrznych, pod listwowych w poziomych i pionowych
w sieciach teleinformatycznych narażonych na wpływ zakłóceń
elektromagnetycznych. Są odporne na promienie UV.

Budowa

Charakterystyka

Zakres temperatur podczas układania

Minimalny promień zginania

Pakowanie

Informacje dodatkowe

Pozostałe dane

Zastosowanie

b. izolacja: polietylenowa,

kolor powłoki: czarny

1 9 8 8

F/UTPz kategorii 5e

Kable spełniają wymagania kategorii 6 zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-6-1 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2-1.

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji zewnętrznych,
pod listwowych w poziomych i pionowych w sieciach
teleinformatycznych nie narażonych na wpływ zakłóceń
elektromagnetycznych. Są odporne na promienie UV.

z a ł o ż e n i a

b. izolacja: polietylenowa
c. ośrodek: 4 pary skręcone razem, owinięte folią poliestrową
d. ekran: folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona
warstwą metalu do wewnątrz, pod ekranem
żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego
o średnicy min. 0,4mm

4 x średnica
zewnętrzna kabla
80N

Wymiary i masa 1 km kabli
Rodzaj kabla

F/UTPz 4PR 24AWG cat. 5e

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

6,5
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Pakowanie
Odcinki fabryczne – kable o długości 305 m zwinięte są w krążki
i pakowane w karton.
Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.
Informacje dodatkowe
Kolor izolacji żył
Wiązka

Kolor

e. powłoka: polietylen z dodatkiem sadzy (PE)

1

niebieski / biało-niebieski

kolor powłoki: czarny

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

Charakterystyka

3

zielony / biało-zielony

Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

4

brązowy / biało-brązowy

Znakowanie kabla
Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.
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teleinformatyczne ZEWNĘTRZNE

U/UTPz kategorii 6

r o k

r o k

z a ł o ż e n i a

1 9 8 8

Norma: ZN-MADEX-04
Kable spełniają wymagania kategorii 5e zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-2-1 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2.

teleinformatyczne ZEWNĘTRZNE

Norma: ZN-MADEX-04

Pozostałe dane
-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Kable spełniają wymagania kategorii 6 zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-5-1 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2-1.

10 x średnica
zewnętrzna kabla

Kable produkcji FK MADEX spełniają wymagania dla kategorii 6
w paśmie częstotliwości do 500MHz.

Minimalny promień zginania

Zastosowanie

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji
podwieszanych między budynkami. Są odporne na działanie
promieniowania ultrafioletowego.

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

Budowa
a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,51mm (24AWG)
b. izolacja: polietylenowa
c. ośrodek: 4 pary skręcone razem, owinięte folią poliestrową
d. ekran: folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona
warstwą metalu do wewnątrz, pod ekranem
żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego
o średnicy min. 0,4mm
e. powłoka: polietylen z dodatkiem sadzy (PE)
kolor powłoki: czarny

Rodzaj kabla

Maksymalna
średnica

Masa kabla

zewnętrzna

F/UTPzn 4PR 24AWG cat. 5e

[mm]

[kg/km]

6,5 / 11,5
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Pakowanie
Odcinki fabryczne – kable o długości 500m nawinięte na szpulki
Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji
zewnętrznych, pod listwowych w poziomych i pionowych
w sieciach teleinformatycznych narażonych na wpływ zakłóceń
elektromagnetycznych. Są odporne na promienie UV.
Tory kabli kategorii 6 przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 250 MHz, z przepływnością binarną
powyżej 1 Gb/s np. ATM-1200/Category 6 (ATM LAN 1,2 Gbit/s).
Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach i prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.
Budowa

Zakres temperatur podczas układania

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C
4 x średnica
zewnętrzna kabla
80N

Wymiary i masa 1 km kabli
Rodzaj kabla

F/UTPz 4PR 23AWG Cat.6

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

7,5

49

Pakowanie

a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG)

Odcinki fabryczne – kable o długości 1000m nawinięte są na
szpulki.

b. izolacja: polietylenowa

Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.

c. kolory izolacji

Informacje dodatkowe
Kolor izolacji żył

Wiązka

Kolor

Wiązka

Kolor

1

niebieski / biało-niebieski

1

niebieski / biało-niebieski

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

3

zielony / biało-zielony

3

zielony / biało-zielony

4

brązowy / biało-brązowy

4

brązowy / biało-brązowy

Charakterystyka

28

80N

Wymiary i masa 1 km kabli

f. linka nośna: linka z drutów stalowych ocynkowanych

Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

Pozostałe danePozostałe dane

Zakres temperatur podczas układania

Minimalny promień zginania

Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach i prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.

1 9 8 8

F/UTPz kategorii 6

Zastosowanie

Tory kabli kategorii 5e przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 100 MHz, z przepływnością binarną do
1 Gb/s. Możliwe zastosowania to: Token Ring, Ethernet, ISDN,
TPDDI, Fast-Ethernet 100Base-TX, ATM oraz Gigabit-Ethernet
1000Base-T.

z a ł o ż e n i a

teleinformatyczne ZEWNĘTRZNE

F/UTPzn kategorii 5e

r o k

d. ośrodek: 4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie
krzyżyka, owinięte folią poliestrową

Wymiary mostka oraz budowa liny nośnej
Wysokość
mostka [mm]

Szerokość
mostka [mm]

min

max

min

max

1,5

2,5

2

3

Średnica
Najmniejsza
orientacyjna rzeczywista
liny nośnej siła zrywająca
[mm]
linę [kN]
1,6

2,0

e. ekran: folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona
warstwą metalu do wewnątrz, pod ekranem
żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego
o średnicy min. 0,4mm
f. powłoka: polietylen z dodatkiem sadzy
kolor powłoki - czarny

Znakowanie kabla

Charakterystyka

Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.

Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

29

r o k

z a ł o ż e n i a

1 9 8 8

Norma: ZN-MADEX-04
Kable spełniają wymagania kategorii 5e zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-3-1 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2.
Zastosowanie
Kable przeznaczone są do układania na zewnątrz budynków lub
do układania w kanalizacji kablowej. Są odporne na promienie UV.

teleinformatyczne ZEWNĘTRZNE

Tory kabli kategorii 5e przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 100 MHz, z przepływnością binarną do
1 Gb/s. Możliwe zastosowania to: Token Ring, Ethernet, ISDN,
TPDDI, Fast-Ethernet 100Base-TX, ATM oraz Gigabit-Ethernet
1000Base-T.

1 9 8 8

U/UTPzw kategorii 5e
Norma: ZN-MADEX-04

Pozostałe dane
Zakres temperatur podczas układania

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Minimalny promień zginania

10 x średnica
zewnętrzna kabla

Maksymalna siła ciągnienia ośrodka
kabla podczas instalacji

80N

Wymiary i masa 1km kabli
Rodzaj kabla

Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach I prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.
Budowa

z a ł o ż e n i a

U/UTPw 4PR 24AWG Cat. 5e

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

7,5

48

Kable spełniają wymagania kategorii 5e zgodnie z ISO/IEC
11801; EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-3-1 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2.
Zastosowanie
Kable przeznaczone są do układania na zewnątrz budynków lub
do układania w kanalizacji kablowej. Są odporne na promienie
UV. Wypełnienie ośrodka żelem hydrofobowym zabezpiecza
kabel przed wnikaniem wilgoci, taśma aluminiowa jednostronnie
laminowana stanowi zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci
przy uszkodzeniu mechanicznym powłoki; jednocześnie pełni
funkcję ekranu.
Tory kabli kategorii 5e przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 100 MHz, z przepływnością binarną do
1 Gb/s. Możliwe zastosowania to: Token Ring, Ethernet, ISDN,
TPDDI, Fast-Ethernet 100Base-TX oraz Gigabit-Ethernet
1000Base-T.

Pozostałe danePozostałe dane
Zakres temperatur podczas układania

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Minimalny promień zginania

10 x średnica
zewnętrzna kabla

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

80N

Wymiary i masa 1 km kabli
Rodzaj kabla

U/UTPzw 4PR 24AWG Cat. 5e

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

8,0

54

Pakowanie

Odcinki fabryczne – kable o długości 500m nawinięte na szpulki.

Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach I prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.

c. ośrodek: 4 pary skręcone razem

Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.

Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.

d. uszczelnienie wzdłużne ośrodka: wszystkie wolne
przestrzenie miedzy elementami konstrukcyjnymi
ośrodka wypełnione materiałem hydrofobowym

Budowa

Informacje dodatkowe

a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,5 mm

Informacje dodatkowe

Kolor izolacji żył

b. izolacja: polietylenowa

Kolor izolacji żył

a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,51mm (24AWG)

Pakowanie

b. izolacja: polietylenowa

e. izolacja ośrodka: taśma poliestrowa
f. powłoka: polietylen z dodatkiem sadzy
kolor powłoki: czarny
Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

Wiązka

Kolor

1

niebieski / biało-niebieski

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

3

zielony / biało-zielony

4

brązowy / biało-brązowy

Znakowanie kabla
Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.

30

c. ośrodek: 4 pary skręcone razem
d. uszczelnienie wzdłużne ośrodka: wszystkie wolne
przestrzenie miedzy elementami konstrukcyjnymi
ośrodka wypełnione materiałem hydrofobowym
e. obwój ośrodka: taśmy poliestrowe
f. zapora przeciwwilgociowa: taśma aluminiowa pokryta
dwustronnie warstwą kopolimeru etylenu
g. powłoka: polietylen z dodatkiem sadzy (PE)
kolor powłoki: czarny

Odcinki fabryczne – kable o długości 500m nawinięte na szpulki.

Wiązka

Kolor

1

niebieski / biało-niebieski

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

3

zielony / biało-zielony

4

brązowy / biało-brązowy

Znakowanie kabla
Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.
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teleinformatyczne ZEWNĘTRZNE

U/UTPw kategorii 5e

r o k

r o k

z a ł o ż e n i a

1 9 8 8

Norma: ZN-MADEX-04
Kable spełniają wymagania kategorii 5e zgodnie z ISO/IEC
11801; EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-3-1 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2.
Zastosowanie

teleinformatyczne ZEWNĘTRZNE

Kable z linką nośną przeznaczone są do podwieszania na
podporach drewnianych lub prefabrykowanych. Są odporne
na promienie UV. Wypełnienie ośrodka żelem hydrofobowym
zabezpiecza kabel przed wnikaniem wilgoci, taśma aluminiowa
jednostronnie laminowana stanowi zabezpieczenie przed
wnikaniem wilgoci przy uszkodzeniu mechanicznym powłoki;
jednocześnie pełni funkcję ekranu.
Tory kabli kategorii 5e przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 100 MHz, z przepływnością binarną do
1 Gb/s. Możliwe zastosowania to: Token Ring, Ethernet, ISDN,
TPDDI, Fast-Ethernet 100Base-TX oraz Gigabit-Ethernet
1000Base-T.
Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach i prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.

Norma: ZN-MADEX-04

Pozostałe dane
Zakres temperatur podczas układania

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Minimalny promień zginania

10 x średnica
zewnętrzna kabla

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

80N

Wymiary i masa 1 km kabli
Rodzaj kabla

U/UTPzwn 4PR 24AWG Cat. 5e

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

8,0 / 14,0

83

Pakowanie
Odcinki fabryczne – kable o długości 500m nawinięte na szpulki.

a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,5 mm

Informacje dodatkowe

b. izolacja: polietylenowa

Kolor izolacji żył
Wiązka

Kolor

1

niebieski / biało-niebieski

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

3

zielony / biało-zielony

4

brązowy / biało-brązowy

e. obwój ośrodka: taśmy poliestrowe
f. zapora przeciwwilgociowa: taśma aluminiowa pokryta
dwustronnie warstwą kopolimeru etylenu
g. linka nośna: linka z drutów stalowych ocynkowanych
h. powłoka: polietylen z dodatkiem sadzy (PE)
kolor powłoki: czarny
Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

Szerokość
mostka [mm]

min

max

min

max

1,5

2,5

2

3

Zastosowanie
Kable przeznaczone są do układania na zewnątrz budynków, do
układania w kanalizacji kablowej. Są odporne na promienie UV.

Średnica
Najmniejsza
orientacyjna rzeczywista
liny nośnej siła zrywająca
[mm]
linę [kN]
1,6

Pozostałe dane
Zakres temperatur podczas układania

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Minimalny promień zginania

10 x średnica
zewnętrzna kabla

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

Rodzaj kabla

Budowa
a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57 mm (23AWG)
b. izolacja: polietylenowa,
c. ośrodek: 4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej, w kształcie
krzyżyka
d. uszczelnienie wzdłużne ośrodka: wszystkie wolne
przestrzenie miedzy elementami konstrukcyjnymi ośrodka
wypełnione żelem hydrofobowym

80N

Wymiary i masa 1 km kabli

Kable nie mogą być stosowane do zasilania urządzeń
elektroenergetycznych.

U/UTPw 4PR 23AWG Cat. 6

Średnica
zewnętrzna
max.

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

8,5

65

Pakowanie
Odcinki fabryczne – kable o długości 500 m nawinięte są na
szpulki.
Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.

e. izolacja ośrodka: taśma poliestrowa

Informacje dodatkowe

f. powłoka: polietylen z dodatkiem sadzy

Kolor izolacji żył

kolor powłoki: czarny

Wymiary mostka oraz budowa liny nośnej
Wysokość
mostka [mm]

Kable spełniają wymagania kategorii 6 zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-6-1 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2-1.

Tory kabli kategorii 6 przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 250 MHz, z przepływnością binarną
powyżej 1 Gb/s np. ATM-1200/Category 6 (ATM LAN 1,2 Gbit/s).

Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.

d. uszczelnienie wzdłużne ośrodka: wszystkie wolne
przestrzenie miedzy elementami konstrukcyjnymi
ośrodka wypełnione materiałem hydrofobowym

1 9 8 8

U/UTPw kategorii 6

Budowa

c. ośrodek: 4 pary skręcone razem

z a ł o ż e n i a

teleinformatyczne ZEWNĘTRZNE

U/UTPzwn kategorii 5e

r o k

Wiązka

Kolor

Charakterystyka

1

niebieski / biało-niebieski

Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

3

zielony / biało-zielony

4

brązowy / biało-brązowy

Znakowanie kabla
Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.

2,0

Znakowanie kabla
Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.

32

33

r o k

z a ł o ż e n i a

1 9 8 8

Norma: ZN-MADEX-04
Kable spełniają wymagania kategorii 5e zgodnie z ISO/IEC
11801; EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-2-1 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2.

teleinformatyczne ZEWNĘTRZNE

Norma: ZN-MADEX-04

Pozostałe dane
Zakres temperatur podczas układania

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Minimalny promień zginania

Kable przeznaczone są do układania na zewnątrz budynków,
do układania w kanalizacji kablowej lub bezpośrednio w ziemi
na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi.
Są odporne na promienie UV.

Maksymalna siła ciągnienia ośrodka
kabla podczas instalacji

Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach I prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.

10 x średnica
zewnętrzna kabla
80N

Wymiary i masa 1 km kabli
Rodzaj kabla

Maksymalna
średnica

Masa kabla

zewnętrzna

F/UTPw 4PR 24AWG Cat. 5e

[mm]

[kg/km]

8,0
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Kable spełniają wymagania kategorii 5e zgodnie z ISO/IEC
11801; EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-3-1 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2.

Tory kabli kategorii 5e przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 100 MHz, z przepływnością binarną do
1 Gb/s. Możliwe zastosowania to: Token Ring, Ethernet, ISDN,
TPDDI, Fast-Ethernet 100Base-TX oraz Gigabit-Ethernet
1000Base-T.
Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach i prądach
występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być
stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.

Odcinki fabryczne – kable o długości 500m nawinięte na szpulki.

a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,51 mm (24AWG)

b. izolacja: polietylenowa

Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.

b. izolacja: polietylenowa

e. izolacja ośrodka: taśma poliestrowa
f. ekran na ośrodku: taśma aluminiowa pokryta jednostronnie
warstwą kopolimeru etylenu, ułożona wzdłużnie na izolowany
ośrodek, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego
ocynowanego o średnicy min. 0,4mm, pełni jednocześnie
funkcję zapory przeciwwilgociowej
g. powłoka: polietylen z dodatkiem sadzy
kolor powłoki: czarny
Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

Wiązka

Kolor

1

niebieski / biało-niebieski

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

3

zielony / biało-zielony

4

brązowy / biało-brązowy

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,51mm (24AWG)

Kolor izolacji żył

-10°C do +50°C

Kable z linką nośną przeznaczone są do podwieszania na
podporach drewnianych lub prefabrykowanych. Są odporne
na promienie UV. Wypełnienie ośrodka żelem hydrofobowym
zabezpiecza kabel przed wnikaniem wilgoci.

Budowa

d. uszczelnienie wzdłużne ośrodka: wszystkie wolne
przestrzenie miedzy elementami konstrukcyjnymi
ośrodka wypełnione materiałem hydrofobowym

Zakres temperatur podczas układania

Minimalny promień zginania

Pakowanie

Informacje dodatkowe

Pozostałe dane

Zastosowanie

Budowa

c. ośrodek: 4 pary skręcone razem

1 9 8 8

F/UTPwn kategorii 5e

Zastosowanie

Tory kabli kategorii 5e przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 100 MHz, z przepływnością binarną do
1 Gb/s. Możliwe zastosowania to: Token Ring, Ethernet, ISDN,
TPDDI, Fast-Ethernet 100Base-TX, ATM oraz Gigabit-Ethernet
1000Base-T.

z a ł o ż e n i a

10 x średnica
zewnętrzna kabla
80N

Wymiary i masa 1 km kabli
Rodzaj kabla

F/UTPwn 4PR 24AWG Cat. 5e

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

8,0 / 14,0

81

Pakowanie
Odcinki fabryczne – kable o długości 500m nawinięte na szpulki.
Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.

c. ośrodek: 4 pary skręcone razem

Informacje dodatkowe

d. uszczelnienie wzdłużne ośrodka: wszystkie wolne
przestrzenie miedzy elementami konstrukcyjnymi
ośrodka wypełnione materiałem hydrofobowym

Kolor izolacji żył
Wiązka

Kolor

e. obwój ośrodka: taśmy poliestrowe

1

niebieski / biało-niebieski

f. ekran: folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona
warstwą metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca
z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4mm

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

3

zielony / biało-zielony

g. linka nośna: linka z drutów stalowych ocynkowanych

4

brązowy / biało-brązowy

h. powłoka: polietylen z dodatkiem sadzy (PE)

Znakowanie kabla

kolor powłoki: czarny

Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.

Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

Wymiary mostka oraz budowa liny nośnej
Wysokość
mostka [mm]

Szerokość
mostka [mm]
max

Średnica
orientacyjna
liny nośnej
[mm]

Najmniejsza
rzeczywista
siła zrywająca
linę [kN]

min

max

min

1,5

2,5

2

3

1,6

2,0

Znakowanie kabla
Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.

34

35

teleinformatyczne ZEWNĘTRZNE

F/UTPw kategorii 5e

r o k

r o k

z a ł o ż e n i a

1 9 8 8

F/UTPw kategorii 6
Norma: ZN-MADEX-04
Kable spełniają wymagania kategorii 6 zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-5-1 oraz
ANSI/TIA/EIA 568-C.2-1.

Zakres temperatur podczas układania

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Zastosowanie

Minimalny promień zginania

Kable przeznaczone są do układania na zewnątrz budynków,
do układania w kanalizacji kablowej lub bezpośrednio w ziemi na
terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi.
Są odporne na promienie UV.

Maksymalna siła ciągnienia kabla
podczas instalacji

Tory kabli kategorii 6 przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 250 MHz, z przepływnością binarną
powyżej 1 Gb/s np. ATM-1200/Category 6 (ATM LAN 1,2 Gbit/s).

teleinformatyczne ZEWNĘTRZNE

Pozostałe dane

10 x średnica
zewnętrzna kabla

Wymiary i masa 1 km kabli
Rodzaj kabla

Kable nie mogą być stosowane do zasilania urządzeń
elektroenergetycznych.
Budowa
a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57 mm (23AWG)
b. izolacja: polietylenowa,
c. ośrodek: 4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej, w kształcie
krzyżyka
d. uszczelnienie wzdłużne ośrodka: wszystkie wolne
przestrzenie miedzy elementami konstrukcyjnymi ośrodka
wypełnione żelem hydrofobowym
e. izolacja ośrodka: taśma poliestrowa
f. ekran/zapora przeciwwilgociowa: taśma aluminiowa pokryta
jednostronnie warstwą kopolimeru etylenu, ułożona wzdłużnie
na izolowany ośrodek

80N

F/UTPw 4PR 23AWG Cat.6

Średnica
zewnętrzna
max.

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

9,0

77

Pakowanie
Odcinki fabryczne – kable o długości 500 m nawinięte są na
szpulki.
Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.
Informacje dodatkowe
Kolor izolacji żył
Wiązka

Kolor

1

niebieski / biało-niebieski

g. powłoka: polietylen z dodatkiem sadzy

2

pomarańczowy / biało-pomarańczowy

kolor powłoki: czarny

3

zielony / biało-zielony

Charakterystyka

4

brązowy / biało-brązowy

Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik A
na str. 38-43.

36

Znakowanie kabla
Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym
odcinku handlowym.
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ZAŁĄCZNIK A - PARAMETRY ELEKTRYCZNE W TEMPERATURZE 20°C
Parametr

Jednostka

Kategoria 5e

Kategoria 6

Kategoria 6A

Kategoria 7

Kategoria 7A

Maksymalna częstotliwość dla kategorii

MHz

125

250

500

600

1000

Rezystancja pętli żył

Ω/km

≤ 190

%

≤2

MΩ x km

≥ 5000

Asymetria rezystancji żył
Rezystancja izolacji żył
Asymetria pojemności względem ziemi
Odporność izolacji żył na napięcie probiercze w ciągu 1 minuty
żyła/żyła oraz żyła/ekran

pF/km

≤ 1600

≤ 1200
700 (~)

V

1000 (=)

Impedancja falowa torów transmisyjnych w zakresie częstotliwości:
1 3 100 MHz

100 ± 15

100 ± 15

100 ± 15

100 ± 15

100 ± 15

-

100 ± 22

100 ± 22

100 ± 22

100 ± 22

-

100 ± 22

100 ± 22

100 ± 25

100 ± 25

500 3 600 MHz

-

-

-

100 ± 25

100 ± 25

600 3 1000 MHz

-

-

-

-

100 ± 25

100 3 250 MHz
250 3 500 MHz

Średnia impedancja charakterystyczna przy częstotliwości:
100MHz

Ω

Ω

100 ± 5

Impedancja sprzężeniowa kabli ekranowanych przy częstotliwości:
1 MHz

≤ 50

≤ 50

≤ 50

≤ 50

≤ 50

≤ 100

≤ 100

≤ 100

≤ 100

≤ 100

30 MHz

≤ 200

≤ 200

≤ 200

≤ 200

≤ 200

100 MHz

-

-

≤ 1000

≤ 1000

≤ 1000

1 3 10MHz

≥ 20 + 5 log(f)

≥ 20 + 5 log(f)

≥ 20 + 5 log(f)

≥ 20 + 5 log(f)

≥ 20 + 5 log(f)

10 3 20MHz

≥ 25

≥ 25

≥ 25

≥ 25

≥ 25

≥ 25-7log (f/20

≥ 25-7log (f/20

≥ 25-7log (f/20

≥ 25-7log (f/20

≥ 25-7log (f/20

-

≥ 25-7log (f/20

≥ 25-7log (f/20

≥ 25-7log (f/20

≥ 25-7log (f/20

250 3 500MHz

-

-

17,3

17,3

17,3

250 3 600MHz

-

-

-

17,3

17,3

250 3 1000MHz

-

-

-

-

17,3

10 MHz

mW/m

20 3 125MHz

ZAŁĄCZNIKI

20 3 250MHz

Opóźnienie fazowe w zakresie częstotliwości
(f) 4 MHz 3 maksymalna dla kategorii

38

dB

ns/100m

ZAŁĄCZNIKI

Tłumienność odbiciowa (RL) w zakresie częstotliwości (f):

534+36/√f

39
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Tłumienność falowa,

ZAŁĄCZNIKI

Częstotliwość

1)

co najwyżej, dB / 100m

1)

NEXT

PS NEXT

co najmniej, dB/100m

co najmniej, dB/100m

[ MHz ]

Cat. 5e

Cat. 6

Cat. 6A

Cat. 7

Cat. 7A

Cat. 5e

Cat. 6

Cat. 6A

Cat. 7

Cat. 7A

Cat. 5e

Cat. 6

Cat. 6A

Cat. 7

Cat. 7A

1

2,0

2,0

2,1

2,0

2,1

65,3

75,0

75,0

78,0

78,0

62,3

72,0

72,0

75,0

75,0

4

4,0

3,8

3,8

3,6

3,7

56,3

66,3

66,3

78,0

78,0

53,3

63,3

63,3

75,0

75,0

10

6,3

6,0

5,9

5,7

5,8

50,3

60,3

60,3

78,0

78,0

47,3

57,3

57,3

75,0

75,0

16

8,0

7,6

7,5

7,2

7,3

47,2

57,2

57,2

78,0

78,0

44,2

54,2

54,2

75,0

75,0

20

9,0

8,5

8,4

8,1

8,2

45,8

55,8

55,8

78,0

78,0

42,8

52,8

52,8

75,0

75,0

31,25

11,4

10,8

10,5

10,1

10,3

42,9

52,9

52,9

78,0

78,0

39,9

49,9

49,9

75,0

75,0

62,50

16,5

15,5

15,0

14,5

14,6

38,4

48,4

48,4

75,5

78,0

35,4

45,4

45,4

72,5

75,0

100

21,3

19,8

19,1

18,5

18,5

35,3

45,3

45,3

72,4

75,4

32,3

42,3

42,3

69,4

72,4

125

24,2

22,4

21,5

20,8

20,8

33,8

43,8

43,8

70,9

73,9

30.8

40,8

40,8

67,9

70,9

200

-

29,0

27,6

26,8

26,5

-

40,8

40,8

67,9

70,9

-

37,8

37,8

64,9

67,9

250

-

32,9

31,1

30,2

29,7

-

39,3

39,3

66,4

69,4

-

36,3

36,3

63,4

66,4

300

-

-

34,2

33,3

32,7

-

-

38,1

65,2

68,2

-

-

35,1

62,2

65,2

500

-

-

45,2

44,1

42,8

-

-

34,8

61,9

64,9

-

-

31,8

58,9

61,9

600

-

-

-

48,9

47,1

-

-

-

60,7

63,7

-

-

-

57,7

60,7

900

-

-

-

-

58,5

-

-

-

-

61,1

-

-

-

-

58,1

1000

-

-

-

-

61,9

-

-

-

-

60,4

-

-

-

-

57,4

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK A - PARAMETRY ELEKTRYCZNE W TEMPERATURZE 20°C

Wartości tłumienności pomiędzy 1 MHz i 4 MHz podawane są tylko informacyjnie.
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ZAŁĄCZNIKI

Częstotliwość

42

ELFEXT

PS ELFEXT

co najmniej, dB/100m

co najmniej, dB/100m

[ MHz ]

Cat. 5e

Cat. 6

Cat. 6A

Cat. 7

Cat. 7A

Cat. 5e

Cat. 6

Cat. 6A

Cat. 7

Cat. 7A

1

64

66

66

78

78

61

64

64

75

75

4

52

58

58

78

78

49

55

55

75

75

10

44

50

50

75

75

41

47

47

72

72

16

40

46

46

71

71

37

43

43

68

68

20

38

44

44

69

69

35

41

41

66

66

31,25

34

40

40

65

65

31

37

37

62

62

62,50

28

34

34

59

59

25

31

31

56

56

100

24

30

30

55

55

21

27

27

52

52

125

22

28

28

53

53

19

25

25

50

50

200

-

24

24

49

49

-

21

21

46

46

250

-

22

22

47

47

-

19

19

44

44

300

-

-

20

46

46

-

-

17

43

43

500

-

-

16

41

41

-

-

13

38

38

600

-

-

-

40

40

-

-

-

37

37

900

-

-

-

-

36

-

-

-

-

33

1000

-

-

-

-

35

-

-

-

-

32

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK A - PARAMETRY ELEKTRYCZNE W TEMPERATURZE 20°C
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ZAŁĄCZNIK B

ZAŁĄCZNIK B

Kable teleinformatyczne typu Patch Cable

Kable teleinformatyczne typu Patch Cable

PARAMETRY ELEKTRYCZNE W TEMPERATURZE 20°C

PARAMETRY ELEKTRYCZNE W TEMPERATURZE 20°C

Parametr

Jednostka

Kategoria 5e

Kategoria 6
Częstotliwość

PS NEXT
co najmniej,
dB/100m

ELFEXT
co najmniej,
dB/100m

PS ELFEXT
co najmniej,
dB/100m

MHz

Rezystancja pętli żył

Ω/km

≤ 190

[ MHz ]

Cat. 5e

Cat. 6

Cat. 5e

Cat. 6

Cat. 5e

Cat. 6

Cat. 5e

Cat. 6

Cat. 5e

Cat. 6

%

≤2

1

3,2

3,1

65,3

66,0

62,3

64,0

63,8

66,0

60,8

64,0

MΩ x km

≥ 5000

4

6,0

5,7

56,3

65,3

53,3

63,3

51,7

58,0

48,7

55,0

pF/km

≤ 1600
10

9,5

9,0

50,3

59,3

47,3

57,3

43,8

50,0

40,8

47,0

16

12,1

11,4

47,2

56,2

44,2

54,2

39,7

45,9

36,7

42,9

20

13,6

12,8

45,8

54,8

42,8

52,8

37,7

44,0

34,7

41,0

31,25

17,1

16,1

42,9

51,9

39,9

49,9

33,9

40,1

30,9

37,1

62,50

24,8

23,2

38,4

47,4

35,4

45,4

27,8

34,1

24,8

31,1

100

32,0

29,9

35,3

44,3

32,3

42,3

23,8

30,0

20,8

27,0

125

36,2

33,6

33,8

42,8

30,8

40,8

21,8

28,1

18,8

25,1

200

-

43,7

-

39,8

-

37,8

-

24,0

-

21,0

250

-

49,5

-

38,3

-

36,3

-

22,0

-

19,0

Rezystancja izolacji żył
Asymetria pojemności względem ziemi

250

NEXT
co najmniej,
dB/100m

1 9 8 8

Maksymalna częstotliwość dla kategorii

Asymetria rezystancji żył

125

Tłumienność falowa,
co najwyżej, dB/100m

z a ł o ż e n i a

Odporność izolacji żył na napięcie probiercze
w ciągu 1 minuty

V

700 (~)

żyła/żyła oraz żyła/ekran

1000 (=)

Impedancja falowa torów transmisyjnych w zakresie częstotliwości
1 3 100 MHz

Ω

100 3 250 MHz
Średnia impedancja charakterystyczna przy częstotliwości 100MHz

100 ± 15

100 ± 15

-

100 ± 22

Ω

100 ± 5

Impedancja sprzężeniowa kabli ekranowanych przy częstotliwości:
1 MHz
10 MHz

mW/m

30 MHz

≤ 50

≤ 50

≤ 100

≤ 100

≤ 200

≤ 200

≥ 20 + 5 log(f)

≥ 20 + 5 log(f)

≥ 25

≥ 25

Tłumienność odbiciowa (RL) w zakresie częstotliwości (f):
1 3 10MHz
10 3 20MHz

dB

20 3 125MHz

≥ 25-7log (f/20)

20 3 250MHz
Opóźnienie fazowe w zakresie częstotliwości (f)

534+36/√f

ZAŁĄCZNIKI

ns/100m

ZAŁĄCZNIKI

4 MHz 3 maksymalna dla kategorii

≥ 25-7log (f/20)

44

45

z a ł o ż e n i a
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U/UTP kategorii 3
Norma: ZN-MADEX-09
Kable spełniają wymagania kategorii 3 zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1 oraz ANSI/TIA/EIA 568-B.2. Próba palności według
IEC 60332-1-2 (PN-EN 60332-1-2).
Zastosowanie
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych
poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych nie
narażonych na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych.
Tory kabli kategorii 3 przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 16 MHz, z przepływnością binarną
do 16 Mb/s.
Kable nie mogą być stosowane do zasilania urządzeń
elektroenergetycznych.
Budowa
a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,5mm
b. izolacja: polietylenowa

Pozostałe dane
Zakres temperatur podczas układania:
kabli w powłoce polwinitowej

0°C do +50°C

kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Minimalny promień zginania

10 x średnica
zewnętrzna kabla

Korozyjność gazów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50267-2-3;
IEC 60754-2

Gęstość dymów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50268-2;
IEC 61034-2

c. wiązki: parowe,

pH ≥ 4,3;
konduktywność
≤ 10mSmm-1

transmitancja światła
≥ 60%

d. pęczki elementarne 5-parowe,
e. ośrodek kabla stanowią skręcone ze sobą pęczki
elementarne, wyróżniane przez barwny obwój,
ilość par w ośrodku – 5; 10; 25; 50; 75; 100; 150; 200

Wymiary i masa 1 km kabli
Rodzaj kabla

f. obwój ośrodka: taśmy poliestrowe,

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

g. powłoka:
– polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
– tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia,
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych
(LSOH)

U/UTP 5PR 24AWG Cat. 3

6,5

46

U/UTP 10PR 24AWG Cat. 3

9,5

80

kolor powłoki: szary

U/UTP 25PR 24AWG Cat. 3

13,0

164

Charakterystyka

U/UTP 50PR 24AWG Cat. 3

17,5

303

Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik C
na str. 51.

U/UTP 75PR 24AWG Cat. 3

21,0

448

U/UTP 100PR 24AWG Cat. 3

23,5

574

U/UTP 150PR 24AWG Cat. 3

28,0

834

U/UTP 200PR 24AWG Cat. 3

31,5

1079

WIELOPAROWE

TELEINFORMATYCZNE
KABLE WIELOPAROWE

r o k

Pakowanie
Odcinki fabryczne – kable o długości 305m lub 1000m nawinięte na
szpule. Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.
Informacje dodatkowe
– patrz Załącznik D na str. 52.
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z a ł o ż e n i a

1 9 8 8

U/UTP kategorii 5
Norma: ZN-MADEX-09
Kable spełniają wymagania kategorii 5 zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1 oraz ANSI/TIA/EIA 568-B.2. Próba palności według
IEC 60332-1-2 (PN-EN 60332-1-2).
Zastosowanie
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych
poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych nie
narażonych na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych.
Tory kabli kategorii 5 przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 100 MHz.
Kable nie mogą być stosowane do zasilania urządzeń
elektroenergetycznych.

U/UTPzw kategorii 3
Pozostałe dane

Norma: ZN-MADEX-09

Zakres temperatur podczas układania:

b. izolacja: polietylenowa
c. wiązki: parowe,

0°C do +50°C

kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

-10°C do +50°C

Zastosowanie

Zakres temperatur podczas pracy
kabla

-20°C do +70°C

Kable przeznaczone są do układania na zewnątrz budynków,
do układania w kanalizacji kablowej lub bezpośrednio w ziemi
na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi.
Są odporne na promienie UV.

Minimalny promień zginania

10 x średnica
zewnętrzna kabla

Korozyjność gazów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50267-2-3;
IEC 60754-2

Gęstość dymów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

d. pęczki elementarne: 5 par skręconych wokół wkładki
wypełniającej, owiniętych tasiemką z tworzywa
e. ośrodek kabla stanowią skręcone ze sobą pęczki
elementarne skręcone wokół wkładki wypełniającej ilość
par w ośrodku – 25; 50; 100

pH ≥ 4,3;
konduktywność
≤ 10mSmm-1
PN-EN 50268-2;
IEC 61034-2
transmitancja światła
≥ 60%

Wymiary i masa 1 km kabli
Rodzaj kabla

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

U/UTP 25PR 24AWG Cat. 5

15,0

194

U/UTP 50PR 24AWG Cat. 5

18,0

348

U/UTP 100PR 24AWG Cat. 5

27,5

691

f. obwój ośrodka: taśmy poliestrowe,
g. powłoka:
– polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
– tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia,
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych
(LSOH)
kolor powłoki: szary

WIELOPAROWE

Charakterystyka
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik C
na str. 51.

z a ł o ż e n i a

1 9 8 8

Pozostałe dane
Zakres temperatur podczas układania

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Minimalny promień zginania

10 x średnica
zewnętrzna kabla

Wymiary i masa 1 km kabli
Rodzaj kabla

Tory kabli kategorii 3 przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 16 MHz, z przepływnością binarną
do 16 Mb/s.

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

Masa kabla

[mm]

[kg/km]

Kable nie mogą być stosowane do zasilania urządzeń
elektroenergetycznych.

U/UTPzw 5PR 24AWG Cat. 3

9,5

70

U/UTPzw 10PR 24AWG Cat. 3

11,5

111

Budowa

U/UTPzw 25PR 24AWG Cat. 3

15,0

234

a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,5mm

U/UTPzw 50PR 24AWG Cat. 3

19,5

419

b. izolacja: polietylenowa

U/UTPzw 75PR 24AWG Cat. 3

23,0

598

c. wiązki: parowe,

U/UTPzw 100PR 24AWG Cat. 3

25,5

760

d. pęczki elementarne 5-parowe,

U/UTPzw 200PR 24AWG Cat. 3

35,0

1480

e. ośrodek kabla stanowią skręcone ze sobą pęczki
elementarne, wyróżniane przez barwny obwój, ilość par
w ośrodku – 5; 10; 25; 50; 75; 100; 200
f. uszczelnienie wzdłużne ośrodka: wszystkie wolne
przestrzenie miedzy elementami konstrukcyjnymi ośrodka
wypełnione materiałem hydrofobowym
g. obwój ośrodka: taśmy poliestrowe

Pakowanie
Odcinki fabryczne – kable o długości 305m lub 1000m nawinięte na
szpule. Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.
Informacje dodatkowe
– patrz Załącznik D na str. 52.

h. zapora przeciwwilgociowa: taśma aluminiowa pokryta
dwustronnie warstwą kopolimeru etylenu, ułożona wzdłużnie
na izolowany ośrodek, pełni jednocześnie funkcję ekranu

Pakowanie

i. powłoka: polietylen z dodatkiem sadzy

Odcinki fabryczne – kable o długości 305m lub 1000m nawinięte
na szpule. Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej
długości.

kolor powłoki - czarny

Informacje dodatkowe

Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik C
na str. 51.

– patrz Załącznik D na str. 52.

48

Kable spełniają wymagania kategorii 3 zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1 oraz ANSI/TIA/EIA 568-B.2.

kabli w powłoce polwinitowej

Budowa
a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,5mm

r o k

WIELOPAROWE

r o k

Charakterystyka

49

r o k

z a ł o ż e n i a

1 9 8 8

F/UTP kategorii 3
Kable spełniają wymagania kategorii 3 zgodnie z ISO/IEC 11801;
EN 50173-1 oraz ANSI/TIA/EIA 568-B.2. Próba palności według
IEC 60332-1-2 (PN-EN 60332-1-2).
Zastosowanie
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych
poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych
narażonych na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych.
Tory kabli kategorii 3 przewidziane są do pracy przy
częstotliwościach do 16 MHz, z przepływnością binarną
do 16 Mb/s.
Kable nie mogą być stosowane do zasilania urządzeń
elektroenergetycznych.
Budowa
a. żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,5mm
b. izolacja: polietylenowa

e. ośrodek kabla stanowią skręcone ze sobą pęczki
elementarne, wyróżniane przez barwny obwój,
ilość par w ośrodku – 5; 10; 25; 50; 75; 100; 150; 200

Pozostałe dane

WIELOPAROWE

Kable teleinformatyczne wieloparowe

Zakres temperatur podczas układania:
kabli w powłoce polwinitowej

0°C do +50°C

kabli w powłoce z tworzywa
bezhalogenowego

-10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Minimalny promień zginania

10 x średnica
zewnętrzna kabla

Korozyjność gazów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50267-2-3;
IEC 60754-2

Gęstość dymów wydzielanych
w czasie palenia kabli w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego

pH ≥ 4,3;
konduktywność
≤ 10mSmm-1
PN-EN 50268-2;
IEC 61034-2

Rodzaj kabla

Maksymalna częstotliwość dla kategorii

MHz

16

100

Rezystancja pętli żył

Ω/km

≤ 190

%

≤3

MΩ x km

≥ 5000

pF/km

≤ 1600

Asymetria rezystancji żył
Rezystancja izolacji żył
Asymetria pojemności względem ziemi
Odporność izolacji żył na napięcie probiercze
w ciągu 1 minuty

V

700 (~)

żyła/żyła oraz żyła/ekran

1000 (=)

Impedancja falowa torów transmisyjnych w zakresie częstotliwości do:
16 MHz

Ω

100 ± 15

100 MHz

100 ± 15

mW/m

≤ 50

≤ 50

≤ 100

≤ 100

-

≤ 200

[mm]

[kg/km]

6,5

46

1 3 10MHz

≥ 12

≥ 12

10 3 16MHz

≥ 12-10log (f/10)

≥ 12-10log (f/10)

16 3 100MHz

-

≥ 12-10log (f/10)

10 MHz
30 MHz

81

h. powłoka:
– polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
– tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia,
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych
(LSOH)

F/UTP 25PR 24AWG Cat. 3

13,0

165

F/UTP 50PR 24AWG Cat. 3

17,5

304

F/UTP 75PR 24AWG Cat. 3

21,0

450

F/UTP 100PR 24AWG Cat. 3

23,5

577

F/UTP 150PR 24AWG Cat. 3

28,0

839

F/UTP 200PR 24AWG Cat. 3

31,5

1085

Pakowanie
Odcinki fabryczne – kable o długości 305m lub 1000m nawinięte na
szpule. Na życzenie klienta dostarczane są odcinki o innej długości.

50

Kategoria 5

1 MHz

9,5

– patrz Załącznik D na str. 52.

Kategoria 3

Masa kabla

F/UTP 10PR 24AWG Cat. 3

Informacje dodatkowe

Jednostka

Maksymalna
średnica
zewnętrzna

F/UTP 5PR 24AWG Cat. 3

Parametry elektryczne w temperaturze 20°C – patrz Załącznik C
na str. 51.

Parametr

Impedancja sprzężeniowa kabli ekranowanych przy częstotliwości:

g. ekran: folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona
warstwą metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca
z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm

Charakterystyka

PARAMETRY ELEKTRYCZNE W TEMPERATURZE 20°C

transmitancja światła
≥ 60%

Wymiary i masa 1 km kabli

f. obwój ośrodka: taśmy poliestrowe

kolor powłoki: szary

1 9 8 8

ZAŁĄCZNIK C

c. wiązki: parowe,
d. pęczki elementarne 5-parowe,

z a ł o ż e n i a

Tłumienność niejednorodności impedancji falowej torów transmisyjnych
SRL w zakresie częstotliwości (f):
dB

POZOSTAŁE PARAMETRY TRANSMISYJNE
Częstotliwość

Tłumienność falowa,
co najwyżej, dB/100m

PS NEXT
co najmniej, dB/100m

PS ACR
co najmniej, dB/100m

[ MHz ]

Cat. 3

Cat. 5

Cat. 3

Cat. 5

Cat. 3

Cat. 5

0,772

2,2

1,8

43

64

40,8

62,2

1

2,6

2,1

41

62

38,4

59,9

4

5,6

4,3

32

53

26,4

48,7

10

9,7

6,6

26

47

16,3

40,4

16

13,1

8,2

23

44

9,9

35,8

20

-

9,2

-

42

-

32,8

31,25

-

11,8

-

40

-

28,2

62,50

-

17,1

-

35

-

17,9

100

-

22,0

-

32

-

10,0

ZAŁĄCZNIKI

Norma: ZN-MADEX-09

r o k
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r o k

z a ł o ż e n i a
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ZAŁĄCZNIK D

r o k

Kable teleinformatyczne wieloparowe

z a ł o ż e n i a

1 9 8 8

Kolor izolacji żył w pęczku podstawowym 25 x 2
Wiązka

Żyła „a”

Żyła „b”

Wiązka

Żyła „a”

Żyła „b”

1

biała

niebieska

16

żółta

niebieska

2

biała

pomarańczowa

17

żółta

pomarańczowa

3

biała

zielona

18

żółta

zielona

4

biała

brązowa

19

żółta

brązowa

5

biała

szara

20

żółta

szara

8QVFUHHQHG&DWHJRU\
,62,(&(1 7,$(,$
&RPPXQLFDWLRQ&DEOH

6

czerwona

niebieska

21

fioletowa

niebieska

0DGH[,GHQWLILFDWLRQ87335$:*&DW

7

czerwona

pomarańczowa

22

fioletowa

pomarańczowa

8

czerwona

zielona

23

fioletowa

zielona

9

czerwona

brązowa

24

fioletowa

brązowa

10

czerwona

szara

25

fioletowa

szara

11

czarna

niebieska

12

czarna

pomarańczowa

13

czarna

zielona

14

czarna

brązowa

15

czarna

szara

&RPSOLDQFH6WDWHPHQW

&DWHJRU\8QVFUHHQHG
 ȍ7ZLVWHG3DLUV $:*)ODPH5HWDUGDQW&RSSHU&DEOH

)DEU\ND.DEOL0DGH[VM
6WHIDQyZND%
:Lą]RZQD3RODQG
&RPSOLDQFH6WDWHPHQW 1R*
7KLV8QVFUHHQHG,62,(&(1 $16,7,$ &RPPXQLFDWLRQ&DEOHKDVEHHQWHVWHGE\37KLUG3DUW\7HVWLQJDQG
FRPSOLHV ZLWKWKH&DWHJRU\
SHUIRUPDQFH UHTXLUHPHQWVRIHGLWLRQ  RI ,62,(& *HQHULF&DEOLQJ
6WDQGDUG  &(1(/(& *HQHULF &DEOLQJ 6WDQGDUG(1  WKH&DWHJRU\  UHTXLUHPHQWV RI
$16,7,$*HQHULF&DEOLQJ6WDQGDUG &DQG QG HGLWLRQ,(&&DEOH6WDQGDUG  LQFODPHQGPHQW
DQG WKHUHTXLUHPHQWVRI QG HGLWLRQ &(1(/(&&DEOH6WDQGDUG(1DQG)SU(1 )ODPH
5HWDUGDQF\LVYHULILHGDFFRUGLQJWR,(& 7KHFDEOHKDV(0&3HUIRUPDQFH5DWLQJ 7KH&RPSOLDQFH
6WDWHPHQWPD\EHVXVSHQGHGRUZLWKGUDZQLIFDEOHIDLOVWRSDVVD
0DLQWHQDQFH7HVWLQJSHUIRUPHGDWRUPRQWK
LQWHUYDOV

+RHUVKROP WK 0D\ 

2OH/DPEHUWVHQ
7HVW5HVSRQVLEOH

Izolacja dwubarwna może być wykonana poprzez wytłoczenie
wzdłużnych pasków w kolorze podstawowym drugiej żyły,
rozmieszczonych symetrycznie na obwodzie żyły
(parę tworzą żyły np. biało-niebieska i niebiesko-biała)













&RPSOLDQFH6WDWHPHQW

&RPSOLDQFH6WDWHPHQW

8QVFUHHQHG&DWHJRU\H
,62,(&(1 $16,7,$
&RPPXQLFDWLRQ&DEOH

8QVFUHHQHG&DWHJRU\
,62,(&(1 7,$(,$
&RPPXQLFDWLRQ&DEOH

0DGH[,GHQWLILFDWLRQ)7335$:*&DWH

0DGH[,GHQWLILFDWLRQ87335$:*&DWH

0DGH[,GHQWLILFDWLRQ87335$:*/6+&DW

)DEU\ND.DELO0DGH[VM
6WHIDQyZND%
:Lą]RZQD3RODQG

)DEU\ND.DEOL0DGH[VM
6WHIDQyZNDXOĩXUDZLD
:Lą]RZQD3RODQG

)DEU\ND.DEOL0DGH[VM
6WHIDQyZND%
:Lą]RZQD3RODQG

&RPSOLDQFH6WDWHPHQW 1R2

&RPSOLDQFH6WDWHPHQW 1R

7KLV6FUHHQHG,62,(&(1 $16,7,$&RPPXQLFDWLRQ&DEOHKDVEHHQWHVWHGE\37KLUG3DUW\7HVWLQJDQG
FRPSOLHVZLWKWKH&DWHJRU\SHUIRUPDQFHUHTXLUHPHQWVRIQGHGLWLRQ,62,(&*HQHULF&DEOLQJ6WDQGDUG
LQFODPHQGPHQWDQG&(1(/(&*HQHULF&DEOLQJ6WDQGDUG(1LQFODPHQGPHQW GUDIW)SU$%
-XO\   WKH &DWHJRU\H UHTXLUHPHQWVRI $16,7,$ *HQHULF &DEOLQJ 6WDQGDUG& DQG QG HGLWLRQ ,(&
&DEOH6WDQGDUGDQGWKHUHTXLUHPHQWVRIQGHGLWLRQ&(1(/(&&DEOH6WDQGDUG(1)ODPH
5HWDUGDQF\LVYHULILHGDFFRUGLQJWR,(&7KHFDEOHKDV(0&3HUIRUPDQFH5DWLQJ7KH&RPSOLDQFH
6WDWHPHQWPD\EHVXVSHQGHGRUZLWKGUDZQLIFDEOHIDLOVWRSDVVD0DLQWHQDQFH7HVWLQJSHUIRUPHGDWRUPRQWK
LQWHUYDOV 

7KLV8QVFUHHQHG,62,(&(1 $16,7,$ &RPPXQLFDWLRQ&DEOHKDVEHHQWHVWHGE\37KLUG3DUW\7HVWLQJDQG
FRPSOLHV ZLWK WKH &DWHJRU\  SHUIRUPDQFH UHTXLUHPHQWV RI HGLWLRQ  RI ,62,(& *HQHULF &DEOLQJ
6WDQGDUG  &(1(/(& *HQHULF &DEOLQJ 6WDQGDUG (1  WKH &DWHJRU\ H UHTXLUHPHQWV RI
$16,7,$*HQHULF&DEOLQJ6WDQGDUG &DQGQG HGLWLRQ,(&&DEOH6WDQGDUG DQGWKHUHTXLUHPHQWV
RI &(1(/(& &DEOH6WDQGDUG (1 )ODPH5HWDUGDQF\LV YHULILHGDFFRUGLQJWR ,(& 
7KHFDEOHKDV(0&3HUIRUPDQFH5DWLQJ 7KH&RPSOLDQFH6WDWHPHQWPD\EHVXVSHQGHGRUZLWKGUDZQLIFDEOH
IDLOVWRSDVVD0DLQWHQDQFH7HVWLQJSHUIRUPHGDWRUPRQWKLQWHUYDOV

7KLV8QVFUHHQHG,62,(&(1 $16,7,$ &RPPXQLFDWLRQ&DEOHKDVEHHQWHVWHGE\37KLUG3DUW\7HVWLQJ DQG
FRPSOLHV ZLWK WKH &DWHJRU\  SHUIRUPDQFH UHTXLUHPHQWV RI HGLWLRQ  RI ,62,(& *HQHULF &DEOLQJ
6WDQGDUG  &(1(/(& *HQHULF &DEOLQJ 6WDQGDUG (1  WKH &DWHJRU\  UHTXLUHPHQWV RI
$16,7,$*HQHULF &DEOLQJ6WDQGDUG &DQGQG HGLWLRQ,(&&DEOH6WDQGDUG  LQFODPHQGPHQW
DQG WKHUHTXLUHPHQWVRI QG HGLWLRQ &(1(/(&&DEOH6WDQGDUG(1DQG)SU(1 )ODPH
VDIHW\LVYHULILHGDFFRUGLQJWR,(&,(&,(&LQFODPHQGPHQWDQG,(&
7KHFDEOHKDV(0&3HUIRUPDQFH5DWLQJ 7KH&RPSOLDQFH6WDWHPHQWPD\EHVXVSHQGHGRUZLWKGUDZQLIFDEOH
IDLOVWRSDVVD0DLQWHQDQFH7HVWLQJSHUIRUPHGDWRUPRQWKLQWHUYDOV

+RHUVKROPWK$XJXVW

+RHUVKROP VW 2FWREHU 

+RHUVKROPVW 2FWREHU 

+RHUVKROP WK 0D\ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&RPSOLDQFH6WDWHPHQW



Liczba pęczków Liczba pęczków
elementarnych podstawowych




Kolor obrzutu pęczków

5

1

-

-

10

2

-

-

25

5

-

-

50

10

-

-

75

15

3

niebieski, pomarańczowy, zielony

100

20

4

niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy

150

30

6

bezbarwny, niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, biały

200

40

8

bezbarwny, niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, biały,
czerwony, żółty

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB

3RXO9LOOLHQ
&RRUGLQDWLQJ0DQDJHU

,QGHSHQGHQW7HVWLQJ
,QGHSHQGHQW
7HVWLQJ  )RU(QG8VHU&RQILGHQFH
)RU (QG 8VHU &RQILGHQFH

Budowa ośrodków
Liczba par
w kablu

+RHUVKROP WK 0D\ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBB

6FUHHQHG&DWHJRU\H
,62,(&(1 $16,7,$ 
&RPPXQLFDWLRQ&DEOH



&DWHJRU\H8QVFUHHQHG
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)RU (QG 8VHU &RQILGHQFH

ZAŁĄCZNIKI

Ośrodek kabla 50 parowego może być skręcony z 10 pęczków elementarnych 5 parowych w układzie 3+7, przy czym pary
w pęczkach od 1 do 5 mają żyły jedno-barwne, a pary w pęczkach od 6 do 10 mają żyły dwubarwne.
Izolacja dwubarwna może być wykonana poprzez wytłoczenie wzdłużnych pasków w kolorze podstawowym drugiej żyły,
rozmieszczonych symetrycznie na obwodzie żyły (parę tworzą żyły np. biało- niebieska i niebiesko-biała)
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