
 

INNOVCABLE MOVFLEX SINGLE NORMAL 
SK-C-J/O-PVC 0,6/1KV – EMC 

 
– Material do condutor: fios de cobre nu 

– Classe do condutor:de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5 e IEC 60228 cl. 5 

– Isolamento da Veia: PVC especial para aplicações moveis na cor verde (J) ou preta (O). 

– Blindagem: cobre estanhado com cobertura de 85%. 

– Capa externa: PVC especial resistente a óleos, graxas, lubrificantes, fluidos refrigerante e 
ácidos para aplicações de uso móvel. 

– Capa externa na cor Laranja 

– Voltagem nominal: 0,6/1KV 

– Teste de voltagem: 4000V 

– Resistência do condutor: de acordo com a VDE 0295 classe 6 e IEC 60228 classe 5. 

– Resistência do isolamento: Min.20 MΩX Km em 20 ° C. 

– Raio min. de curvatura fixa: 10 x d. 

– Raio min. de curvatura móvel: 7,5 x d 

 
 



 
– Resistência a radiação: Até 80×106 cJ/kg (Até 80 Mrad) 

Comportamento ao fogo: de acordo com a VDE 0482-332-2-1 e DIN EN 60332-2-1 auto 
extinguível e retardante a chama. 

Identificação 

INNOVCABLE – MOVFLEX SINGLE NORMAL SK-C-J/O-PVC-EMC n x mm² 0,6/1KV 
OF:XXXX/ANO 

Especificações Aplicáveis 

DIN VDE 0295 CLASSE 5 

IEC 60228 CLASSE 5 

VDE 0482-332-2-1 

DIN EN 60332-2-1 

Aplicações 

Cabo blindado singelo para aplicação em sistemas com requerimentos normais de esteiras 
porta cabos para sistemas de movimentação e aplicações robótica em ambientes úmidos e 
secos e que requeiram adicionalmente proteção contra interferências eletromagnéticas. A 
tecnologia de extrusão especial permite maior tempo de vida e durabilidade em movimento 
continuo. Retardante a chama. Resistente a óleos, graxas, lubrificantes, fluidos refrigerante 
e ácidos. Excelente relação custo/beneficio. 

Temperatura Máxima do Condutor 

Fixa: min-30° C / +70 ° C 

 
 



 
Móvel: min-15° C / +70 ° C 

Notas 

– Podemos produzir sob consultas diversas outras opções e configurações de cabos. 

– A Innovcable se reserva o direito de alterar este catálogo sem nenhum aviso prévio. 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 


