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Cabos coaxiais

Cabo coaxial RG

Aplicação
Os cabos coaxiais são utilizados na transmissão de alta freqüência, especialmente para transmissores e receptores, computadores, transmissões de rádio e 
TV. As variadas propriedades mecânicas, térmicas e eletrônicas dos cabos coaxiais significam que podem ser utilizados nos níveis de GHz, conforme o tipo de 
cabo..

Nota
• Os materiais utilizados na fabricação não contêm silicone e são livres de cádmio e de substâncias laca.
• Cabo coaxial RG pela especificação militar dos Estados Unidos MIL-C-17 
• RG / U: R = Rádio, G = Guia, U = Utilidade

RG 71  B/URG 62  A/URG 59  B/URG 58  C/URG 11  A/URG 6  A/UTipo
400064000540004400034000240001Cód.

Construção
1 x 0,61 x 0,6

condutor folheado de
cobre nu

1 x 0,6
condutor folheado de
cobre nu

19 x 0,2
Cobre estanhado

7 x 0,4
Cobre estanhado

1 x 0,7
condutor folheado de
cobre nu

Ø do condutor interno mm
condutor folheado de
cobre nu
3,7   PE - oco3,7   PE - oco3,7   PE2,95   PE7,3   PE4,7   PEØ do isolamento mm
2 trançasTrançaTrançaTrançaTrança2 trançasCondutor externo
Cobre nuCobre nuCobre nuCobre estanhadoCobre nucobre com banho de prata
Cobre estanhado----Cobre nu
PVCPVCPVCPVCPVCPVCRevestimento exterior
303030255040Raio de flexão peq. aprox. mm
-50 até +70-35 até +80-35 até +80-35 até +80-35 até +80-35 até +80Temperatura de funcionamento °C
48,028,028,029,058,072,0Quantidade Cu kg/km
6,26,26,25,010,38,4Ø externo aprox. mm
62525738140115Peso aprox. kg / km

 
Propriedades eléctricas

93 ± 393 ± 575 ± 350 ± 275 ± 375 ± 3Impedância característica (Ohm)
Intervalo de frequências

333333f (máx.) GHz
0,80,80,70,70,70,7Velocidade de propagação v/c

Atenuação com 20°C
(db/100m)

10,510,511,5177,58,8100 MHz
151516,5241113,5200 MHz
24,524,5273918,521500 MHz
32,532,535512427,5800 MHz
-35415630-1000 MHz
------1350 MHz
------1750 MHz
42,542,5671016767Capacidade pF/m
838367676767Veloc. de propag. rel. %

Resistência do isolamento
105105105105105105MOhm x km mín.

Resistência do anel
1361551715323110máx. (Ohm/km)
214253Tensão de pico de serviço kVs

Rigidez dielétrica
337510750 Hz kV eff
------

 

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.. (RM01)
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Cabos coaxiais

Cabo coaxial RG

Aplicação
Os cabos coaxiais são utilizados na transmissão de alta freqüência, especialmente para transmissores e receptores, computadores, transmissões de rádio e TV. 
As variadas propriedades mecânicas, térmicas e eletrônicas dos cabos coaxiais significam que podem ser utilizados nos níveis de GHz, conforme o tipo de cabo.

Nota
• Os materiais utilizados na fabricação não contêm silicone e são livres de cádmio e de substâncias laca.
• A cor da capa externa em FEP e PFA é marrom ou branca, conforme a saída de produção.
• Cabo coaxial RG pela especificação militar dos Estados Unidos MIL-C-17 .
• RG / U: R = Rádio, G = Guia, U = Utilidade

 
RG 187  A/URG 180  B/URG 179  B/URG 178  B/URG 174  URG 174  A/UTipo
4001040009400084000740018940197Cód.

Construção
7 x 0,17 x 0,1

condutor folheado de
prata de chapa

7 x 0,1
condutor folheado de
prata de chapa

7 x 0,1
condutor folheado de
prata de chapa

7 x 0,2
condutor folheado de
cobre nu

7 x 0,2
condutor folheado de
cobre nu

Ø do condutor interno mm
condutor folheado de prata
de chapa
1,6   PTFE2,6   PTFE1,6   PTFE0,86   PTFE1,52   PE1,52   PEØ do isolamento mm
TrançaTrançaTrançaTrançaTrançaTrançaCondutor externo
cobre com banho de pratacobre com banho de pratacobre com banho de pratacobre com banho de prataCobre estanhadoCobre estanhado
------
PFAFEPFEPFEPPVCPVCRevestimento exterior
152515101515Raio de flexão peq. aprox. mm
-55 até +260-55 até +200-55 até +200-55 até +200-35 até +80-35 até +80Temperatura de funcionamento °C
9,011,08,07,07,07,0Quantidade Cu kg/km
2,63,72,51,82,62,8Ø externo aprox. mm
17281681111Peso aprox. kg / km

 
Propriedades eléctricas

75 ± 395 ± 575 ± 350 ± 250 ± 250 ± 2Impedância característica (Ohm)
Intervalo de frequências

333311f (máx.) GHz
0,70,70,70,70,70,7Velocidade de propagação v/c

Atenuação com 20°C
(db/100m)

282028433030100 MHz
413341624545200 MHz
69-691027373500 MHz
92-921349393800 MHz
------1000 MHz
------1350 MHz
------1750 MHz
64506393101101Capacidade pF/m
707070707070Veloc. de propag. rel. %

Resistência do isolamento
105105105105105105MOhm x km mín.

Resistência do anel
840840840860360360máx. (Ohm/km)
121111Tensão de pico de serviço kVs

Rigidez dielétrica
22222250 Hz kV eff
------

 

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..
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Aplicação
Os cabos coaxiais são utilizados na transmissão de alta freqüência, especialmente para transmissores e receptores, computadores, transmissões de rádio e TV. 
As variadas propriedades mecânicas, térmicas e eletrônicas dos cabos coaxiais significam que podem ser utilizados nos níveis de GHz, conforme o tipo de cabo.

Nota
• Os materiais utilizados na fabricação não contêm silicone e são livres de cádmio e de substâncias laca.
• A cor da capa externa em FEP e PFA é marrom ou branca, conforme a saída de produção.
• Cabo coaxial RG pela especificação militar dos Estados Unidos MIL-C-17 .
• RG / U: R = Rádio, G = Guia, U = Utilidade

Cabos coaxiais

Cabo coaxial RG

 
RG 216  RG 215  RG 59  B/U TWINRG 214  URG 213  LLRG 213  Tipo
40199401984001904001140016840012Cód.

Construção
7 x 0,47 x 0,8

Cobre nu
7 x 0,6
condutor folheado de
cobre nu

7 x 0,8
cobre com banho de prata

7 x 1
Cobre nu

7 x 0,8
Cobre nu

Ø do condutor interno mm
Cobre estanhado

7,24   PE7,24   PE3,7   PE7,24   PE7,25   Celular PE
espumado

7,24   PEØ do isolamento mm

2 trançasTrançaTrança2 trançasFolhaTrançaCondutor externo
Cobre nuCobre nuCobre nu2x cobre com banho em

prata
Cobre nuCobre nu

------
PVCPVCPVCPVCPVCPVCRevestimento exterior
507030505050Raio de flexão peq. aprox. mm
-35 até +80-35 até +80-20 até +70-35 até +80-35 até +80-35 até +80Temperatura de funcionamento °C
107,0148,046,0120,089,085,0Quantidade Cu kg/km
10,810,312,610,810,210,3Ø externo aprox. mm
176300102198166159Peso aprox. kg / km

 
Propriedades eléctricas

75 ± 350 ± 275 ± 350 ± 250 ± 350 ± 2Impedância característica (Ohm)
Intervalo de frequências

3331133f (máx.) GHz
0,70,70,70,70,80,7Velocidade de propagação v/c

Atenuação com 20°C
(db/100m)

7,5711,174,37100 MHz
1110,216,810,25,810,2200 MHz
18,51727179,617500 MHz
242335,12312,923800 MHz
--39,2-15-1000 MHz
------1350 MHz
------1750 MHz
671016710182101Capacidade pF/m
100100676767100Veloc. de propag. rel. %

Resistência do isolamento
105105-105-105MOhm x km mín.

Resistência do anel
211010101010máx. (Ohm/km)
550505Tensão de pico de serviço kVs

Rigidez dielétrica
101001001050 Hz kV eff
------

 

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..
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Cabos coaxiais

Cabo coaxial RG livre de halogênio

Aplicação
Os cabos coaxiais são usados na transmissão de alta freqüência, especialmente para transmissores e receptores, computadores, transmissões de rádio e TV, 
onde não é permitida a propagação da chama sob comportamento em fogo. As variadas propriedades mecânicas, térmicas e eletrônicas dos cabos coaxiais 
significam que podem ser utilizados nos níveis de GHz, conforme o tipo de cabo.

Nota
• Os materiais utilizados na fabricação não contêm silicone e são livres de cádmio e de substâncias laca.
• Capa externa H = material isento de halogênio (HM2)
• Cabo coaxial RG pela especificação militar dos Estados Unidos MIL-C-17 .
• RG / U: R = Rádio, G = Guia, U = Utilidade
• FRNC = Retardante à Chama Não Corrosivo

214 U213 U71 B/U62 A/U59 B/U58 C/U11 A/UTipo RG.../U
40196401954019440193401924019140190Cód.

 
Construção

7 x 0,87 x 0,8
Cobre nu

1 x 0,6
condutor folheado de
cobre nu

1 x 0,6
condutor folheado de
cobre nu

1 x 0,6
condutor folheado de
cobre nu

19 x 0,2
Cobre estanhado

7 x 0,4
Cobre estanhado

Ø do condutor interno mm
cobre com banho de
prata
7,24   PE7,24   PE3,7   PE - oco3,7   PE - oco3,7   PE2,95   PE7,3   PEØ do isolamento mm
2 trançasTrança2 trançasTrançaTrançaTrançaTrançaCondutor externo
2x cobre com banho
em prata

Cobre nuCobre nuCobre nuCobre nuCobre estanhadoCobre nu

--Cobre estanhado----
HM2HM2HM2HM2HM2HM2HM2Revestimento exterior
50503030302550Raio de flexão peq. aprox. mm
-35 até +80-35 até +80-50 até +70-35 até +80-35 até +80-35 até +80-35 até +80Temperatura de funcionamento °C
120,085,048,028,028,029,058,0Quantidade Cu kg/km
10,810,36,96,46,45,410,3Ø externo aprox. mm
20315564545738144Peso aprox. kg / km

 
Propriedades eléctricas

50 ± 250 ± 293 ± 393 ± 575 ± 350 ± 275 ± 3Impedância característica (Ohm)
Intervalo de frequências

11333333f (máx.) GHz
0,70,70,80,80,70,70,7Velocidade de propagação v/c

Atenuação com 20°C
(db/100m)

1,21,22222,91,33 MHz
2,32,33,73,73,85,32,410 MHz
7,57,512,51212,2177,8100 MHz
10,910,917,317,317,624,411,3200 MHz
17,217,224,724,727,239,218,7500 MHz
22,622,634,634,635,247,823,4800 MHz
10110142,542,568068Capacidade pF/m
1011014343676767Veloc. de propag. rel. %

Resistência do isolamento
105105105105105105105MOhm x km mín.

Resistência do anel
10101361551715323máx. (Ohm/km)
5511225Tensão de pico de serviço kVs

Rigidez dielétrica
101033751050 Hz kV eff.

 

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.. (RM01)
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Cabos coaxiais

Com folha de alumínio ou trança de cobre
Cabo CATV

Nota
• Os materiais utilizados na fabricação não contém silicone e são livre de cádmio e de substâncias laca.
• BK-underground: cabo de banda larga de acordo com o FTZ 15 TV 11 (cabo postal)
• Al = alumínio, ALPR = Folha de poliester revestido com alumínio em ambos os lados
• BK-Cable = cabo de comunicação de banda larga, Cu = cobre, CuR = tubo de cobre soldado, CuW = Solda em cobre, f = folha, g = trança,  

PE = Polietileno, PEh = Polietileno isolado, PVC = Cloreto de polivinilo

 
Cabo de
comunicação de
banda larga

Cabo de
comunicação de
banda larga

Cabo de
comunicação de
banda larga

Cabo de
comunicação de
banda larga

Cabo
subterrâneo

Cabo livre de
tensão

Cabo
subterrâneo

Aplicação

A-2Y0K2Y1
sKx 4,9/19,4

A-2Y0K2Y1
qKx 3,3/13,5

A-2Y0K2Y1
nKx 2,2/8,8

A-2YK2Y1
iKx 1,1/7,3

1,8/11,5
FG

1,1/7,3
ALG-T

1,1/7,3
ALG

0,7/4,4
ALG

Tipo

4017940144401434014240141401404013940135Cód.
 
Construção

4,93,3
Cobre nu

2,2
Cobre nu

1,1
Cobre nu

1,8
Cobre nu

1,1
Cobre nu

1,1
Cobre nu

0,7
Cobre nu

Ø do condutor interno mm
Cobre nu
19,4   PE - oco13,5   PE - oco8,8   PE - oco7,3   PE11,5   PE7,3   PE7,3   PE4,4   PEØ do isolamento mm
Canos e tubos de
cobre soldados

Canos e tubos de
cobre soldados

Canos e tubos de
cobre soldados

Canos e tubos de
cobre soldados

Fita de cobrePelícula de
poliéster revestida
em alumínio em
ambos os lados

Película de
poliéster revestida
em alumínio em
ambos os lados

Película de
poliéster revestida
em alumínio em
ambos os lados

Condutor externo

----TrançaTrançaTrançaTrança
--------
PEPEPEPEPEPEPEPVCRevestimento exterior
pretopretopretopretopretopretopretobrancoCor da capa
24,417,012,511,015,02,810,56,6Ø externo aprox. mm
40030020016015015010035Raio de flexão peq. aprox. mm
-----5500--Carga/cabo portador N
5003471831422181779844Peso aprox. kg / km

 
Propriedades eléctricas

75 ± 175 ± 175 ± 275 ± 275 ± 375 ± 375 ± 375 ± 3Impedância característica (Ohm)
5051516567676767Capacidade pF/m
0,890,880,880,70,70,70,70,7Velocidade de propagação v/c

Atenuação com 20°C
(db/100m)

1,31,92,85,43,55,25,29100 MHz
1,92,747,95,27,37,312200 MHz
3,14,46,612,9912,612,621,2500 MHz
4,15,78,417,31216,816,827,5800 MHz
4,46,39,318,91318,818,830,5950 MHz
-----2323371350 MHz
-----27,727,7431750 MHz
-----30,230,247,52050 MHz

Perda de retorno mín. (dB) entre
282826263032323030 e 300 MHz
2525232330323230300 e 600 MHz
2323212128303025600 e 960 MHz
----25272723960 e 1750 MHz

 
Resistência de c.c. com 20°C

12,55,6227,318,518,547Condutor interno máx. Ohm/km
1233,16,5111123Condutor externo máx. Ohm/km

 
Medida de blindagem (dB)

1101101101108080807550 e 100 MHz ≥
11011011011085858575100 e 500 MHz ≥
11011011011085858575500 e 1000 MHz ≥
110110110110807878751000 e 2050 MHz ≥

 
----G622010BG622015BG670011AG670009AAutorização dos correios

 

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.. (RM01)
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Cabos coaxiais

Até 2150 MHz, para receptores de satélite, dupla blindagem
Cabo coaxial SAT

Nota
• Os materiais utilizados na fabricação não contém silicone e são livre de cádmio e de substâncias laca.
• Al = alumínio, ALPR = Folha de poliester revestido com alumínio em ambos os lados
• BK-Cable = cabo de comunicação de banda larga, Cu = cobre, CuR = tubo de cobre soldado, CuW = Solda em cobre, f = folha, g = trança,  

PE = Polietileno, PEh = Polietileno isolado, PVC = Cloreto de polivinilo

 
QUADRO 4x0,7/2,9DUO 2x0,7/2,9SAT-MINI 11,65/7,2 ALG1,1/4,8Tipo
4016940168401594015140150Cód.

 
Construção

0,6   Cobre nu0,65   Cobre nu0,8   Cobre nu1,6   Cobre nu1,1   Cobre estanhadoØ do condutor interno mm
3   Celular PE3   Celular PE3,5   Celular PE7,2   Celular PE5   Celular PEØ do isolamento mm
-----Cores dos condutores
Película de poliéster revestida
em alumínio em ambos os
lados

Película de poliéster revestida
em alumínio em ambos os
lados

Película de poliéster revestida
em alumínio em ambos os
lados

Película de poliéster revestida
em alumínio em ambos os
lados

Película de poliéster revestida
em alumínio em ambos os
lados

Condutor externo

TrançaTrançaTrançaTrançaTrança
-----
PVCPVCPVCPEPVCRevestimento exterior
brancobrancobrancopretobrancoCor da capa
20,0 x 4,38,6 x 4,35,4 x 10,810,16,8Ø externo aprox. mm
8035406050Raio de flexão peq. aprox. mm
8240628149Peso aprox. kg / km

 
Propriedades eléctricas

75 ± 375 ± 375 ± 375 ± 375 ± 3Impedância característica (Ohm)
5555555555Capacidade pF/m
0,80,80,820,820,8Velocidade de propagação v/c

Atenuação com 20°C
(db/100m)

8,98,983,75100 MHz
13,513,511,55,17,3200 MHz
222218,5913500 MHz
282823,511,817,2800 MHz
31,531,525,513,619,5950 MHz
37373116,823,51350 MHz
42,342,335,519,727,61750 MHz
45,945,939,522302050 MHz
50,450,44322,5312150 MHz

Perda de retorno mín. (dB) entre
202027312830 e 300 MHz
1817253028300 e 600 MHz
1517203026600 e 960 MHz
--202824960 e 2050 MHz

 
Resistência de c.c. com 20°C

5211036918Condutor interno máx. Ohm/km
2622281220Condutor externo máx. Ohm/km
-----Tensão de serviço máx. (V)

 
Medida de blindagem (dB)

757578807550 e 100 MHz ≥
7575788575100 e 500 MHz ≥
7575758575500 e 1000 MHz ≥
75757578751000 e 2050 MHz ≥

 
---G622016BG670010AAutorização dos correios
50,016,030,035,021,0Quantidade Cu kg/km

 

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.. (RM01)
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Cabos coaxiais

1,0 / 4,6GH, até 2400 MHz, para televisão digital, dupla blindagem, eficiência de seleção> 90 dB
Cabo coaxial Multimídia

Aplicação
• Condutor interno em cobre 1,02 com efeito nu
• Proteção contra a umidade e corrosão / Composto sólido de dielétrico. Nenhuma mudança de posição durante a instalação em raio de curvatura estreito.
• Dielétrico 4,6 mm Ø: - composto em  PE especial, espumante por injeção a gás 

Importante melhoria dos valores de velocidade de propagação / Velocidade de transmissão muito alta de sinais individuais (presunção para multimídia) / 
Melhoria da resistência ao envelhecimento / Redução da perda de atenuação em aprox. 2dB

• A superfície do dielétrico também consiste em um revestimento de pele (superfície lisa) 
Proteção contra a umidade e outras influências químicas / Tolerância de impedância mínima ± 2 Ohm / Este cabo coaxial é crimpado / Instalação em raio de 
curvatura estreito, sem risco de torção / A transmissão de perda de sinais dificilmente é mensurável para o avanço em anos / Além do efeito nu, o dielétrico 
contém um revestimento de gel (PIB especial) / Oferecemos uma garantia de 15 anos para perda de atenuação por instalação a 20 °C  de temperatura 
ambiente

• Blindagem 
a) Folha de AL / PR, folha de poliéster revestida com alumínio em ambos os lados ou b) Trança de cobre estanhado, eficiência de blindagem> 90 dB

Nota
• Os materiais utilizados na fabricação não contém silicone e são livre de cádmio e de substâncias laca.
• FRNC = retardador de chamas não corrosivo, PEE = célula-polietileno, PIB = poliisobutileno, ALPR = poliéster revestido com alumínio em ambos os lados
• F = Folheado, G = Trançado, GH = Revestimento da trança de aproximandamente 88%

 
áreas de segurançaCabo subterrâneointerior/exteriorAplicação
1,0/4,6 GH-FRNC1,0/4,6 GH-2Y1,0/4,6 GH-YTipo
401784017740176Cód.

 
Construção

1   Com capa de cobre1   Com capa de cobre1   Com capa de cobreØ do condutor interno mm
4,6   Polietileno celular com a pele e
revestimento PIB

4,6   Polietileno celular com a pele e
revestimento PIB

4,6   Polietileno celular com a pele e
revestimento PIB

Ø do isolamento mm

Película de poliéster revestida em
alumínio em ambos os lados

Película de poliéster revestida em
alumínio em ambos os lados

Película de poliéster revestida em
alumínio em ambos os lados

Condutor externo

FRNCPEPVCRevestimento exterior
cinzapretobrancoCor da capa
6,66,66,6Ø externo aprox. mm
454545Raio de flexão adm. aprox. mm
404040Peso aprox. kg / km

 
Propriedades eléctricas

75 ± 175 ± 175 ± 1Impedância característica (Ohm)
555555Capacidade pF/m
0,850,850,8Velocidade de propagação v/c

Atenuação com 20°C
(db/100m)

5,85,85,8100 MHz
7,87,87,8200 MHz
12,512,512,5450 MHz
14,714,714,7600 MHz
17,217,217,2800 MHz
19,119,119,11000 MHz
26,226,226,21750 MHz
28,528,528,52050 MHz
31,331,331,32400 MHz

Perda de retorno mín. (dB) entre
30303030 e 300 MHz
323232300 e 600 MHz
313131600 e 960 MHz
262626960 e 1750 MHz
3030301750 e 2400 MHz

 
Resistência de c.c. com 20°C

181818Condutor interno máx. Ohm/km
202020Condutor externo máx. Ohm/km
---Tensão de serviço máx. (V)

 
909090Medida de blindagem (dB) ≥
22,022,022,0Quantidade Cu kg/km

 

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.. (RM01)
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Cabos coaxiais

Para televisão digital, eficiência de blindagem> 90 dB /> 95dB, para receptores de satélite, dupla 
blindagem

Cabo coaxial SAT

 InteriorInteriorCabo
subterrâneo

Interiorinterior/exteriorinterior/exteriorInteriorAplicação

 1,0/4,61,0/4,61,6/7,01,1/5,00,8/3,50,7/4,50,7/2,9Tipo
 4001974001824001840017400854001640015Cód.

 
Construção

 1
Cobre nu

1
Cobre nu

1,63
Cobre nu

1,1
Cobre nu

0,8
Cobre nu

0,75
Cobre estanhado

0,6
Cobre nu

Ø do condutor interno mm

 4,6   Celular PE
espumado

4,6   Celular PE
espumado

7,1   polietileno
espumado

4,8   polietileno
espumado

3,5   polietileno
espumado

4,5   polietileno
espumado

3   polietileno
espumado

Ø do isolamento mm

 ALPR-FGALPR-FGALPR-FGALPR-FGALPR-FGALPR-FGALPR-FGCondutor externo
 -------
 FolhaFolhaFolhaFolhaFolhaFolhaFolha1. Blindagem - ALPR
 TrançaTrançaTrançaTrançaTrançaTrançaTrança2. Blindagem - Entrançado Cu
 PEPEPEPVCPVCPVCPVCRevestimento exterior
 brancobrancopretobrancobrancobrancobrancoCor da capa
 6,86,810,36,95,06,64,3Ø externo aprox. mm
 50506045503543Raio de flexão peq. aprox. mm
 484611047324020Peso aprox. kg / km

 
Propriedades eléctricas

 75 ± 375 ± 375 ± 275 ± 275 ± 375 ± 375 ± 3Impedância característica (Ohm)
 55555555536755Capacidade pF/m
 0,80,80,850,80,80,660,8Velocidade de propagação v/c

Atenuação com 20°C
(db/100m)

 6,16,734,96,37,18,1100 MHz
 8,79,36,17,711,510,413,3200 MHz
 14,113,7911,617,116,820,9450 MHz
 -----25-800 MHz
 20,522,214,318,926,527,431,51000 MHz
 25,629,620,126,636,437,442,21750 MHz
 29,433,322,528,239,740,545,82050 MHz
 --2429,543,144,349,92250 MHz
 31,936-31,9-4555,52400 MHz

Perda de retorno mín. (dB) entre
 --402535202030 e 300 MHz
 35353518351818300 e 600 MHz
 35353517301816600 e 960 MHz
 3030301530--960 e 1750 MHz

 
Resistência de c.c. com 20°C

 999183611052Condutor interno máx. Ohm/km
 21212114282229Condutor externo máx. Ohm/km
 -------Tensão de serviço máx. (V)

 
Medida de blindagem (dB)

 120115909590909550 e 100 MHz ≥
 1201159095909095100 e 500 MHz ≥
 1201159095909095500 e 1000 MHz ≥
 12011590959090951000 e 2050 MHz ≥

 
 17,017,032,025,09,09,012,5Quantidade Cu kg/km
 -------

 

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.. (RM01)
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Cabos coaxiais

Cabos de transmissão para monitor colorido
RGB-COAX-CY / RGB-COAX-(St)Y

Aplicação
Os cabos RGB são adequados para a transmissão de sinais de vídeo analógicos e digitais.
Eles são usados particularmente como cabos de conexão para sistemas de dados, aplicativos de engenharia (CAD, gráficos de alta definição) e em estúdios de 
televisão.
Os três sinais principais (vermelho, verde, azul) são transmitidos separadamente. Dependendo da aplicação, é possível fornecer o cabo base com outros cabos 
coaxiais ou com núcleos de sinal simétricos para a intensidade e sincronização horizontal ou vertical.

Dados técnicos
• Cabo base 0,37/1,5 or 0,6/3,7
• Faixa de temperatura 

instalação fixa -10°C to +80°C 
em movimentação -5°C to +50°C

• Capacidade mútua 67 nF/km
• Impedância 75 Ohm
• Atenuação 

RGB-Coax 0,37/1,5 
1 MHz = 2,0 dB/100m 
2 MHz = 2,8 dB/100m 
5 MHz = 4,0 dB/100m 
10 MHz = 5,8 dB/100m 
20 MHz = 8,4 dB/100m 
50 MHz = 13,9 dB/100m 
100 MHz = 19,8 dB/100m 
200 MHz = 28,5 dB/100m 
RGB-Coax 0,6/3,7 
1 MHz = 1,1 dB/100m 
2 MHz = 1,5 dB/100m 
5 MHz = 2,5 dB/100m 
10 MHz = 3,5 dB/100m 
20 MHz = 4,5 dB/100m 
50 MHz = 7,2 dB/100m 
100 MHz = 10,4 dB/100m 
200 MHz = 15,1 dB/100m

• Raio mínimo de curvatura 
15x Ø do cabo

Estrutura
RGB-COAX-CY ... x0,37/1,5
• Condutor interno de cobre nu, sólido, 

condutor Ø 0,37 mm
• Dielétrico (isolação) de células de 

polietileno
• Condutor externo em trança de cobre 

estanhado
• Capa externa em PVC nas cores vermelho, 

verde, azul para 3xRGB COAX
• Vermelho, verde, azul, branco, preto para
• 5xRGB COAX
• 3 ou 5 coaxiais cabeados com otimização 

do comprimento
• Envoltório plástico
• Condutor de cobre estanhado com 

cobertura de superfície ideal e fio de dreno
• Capa externa em PVC, preta
RGB-COAX-CY 3x0,37/1,5 + 3x0,25
• Estrutura de cabo como acima, mas com 

três condutores adicionais de controle 
(3x0,25) nos interstícios de cor marrom, 
verde e branco

RGB-COAX-(St)Y ... x0,6/3,7 (desvio)
• Condutor interno de cobre nu, sólido,  

Ø do condutor de 0,6 mm
• Condutor externo de trança de cobre 

estanhado ou nu
• Envoltório plástico
• Folha de alumínio revestida de plástico e 

fio de drenagem
• Capa externa em PVC verde ou preta

Properties
• Os materiais utilizados na fabricação não 

contém silicone e são livre de cádmio e de 
substâncias laca.

 

RGB-KOAX-(St)Y ... 0,6/3,7RGB-KOAX-CY ... 0,37/1,5
Peso
aprox.
kg / km

Peso do
cobre
kg / km

Ø externo
aprox.
mm

Número de coax. RGB
n x mm

Cód. Peso
aprox.
kg / km

Peso do
cobre
kg / km

Ø externo
aprox.
mm

Número de coax. RGB
n x mm

Cód.

59,023,07,23 x 0,37/1,540145 278,066,016,03 x 0,6/3,740148
397,0102,019,05 x 0,6/3,74014989,060,58,23 x 0,37/1,5 + 3 x 0,2540147

89,036,09,05 x 0,37/1,540146
 

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.. (RM01)
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