
 

INNOVCABLE CABO DE INSTRUMENTAÇÃO SB FA 
300V NBR 10300 

 

1) Condutor encordoado formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 2 NBR NM 280. 

2) Isolação em composto termoplástico à 

base de cloreto de polivinila (PVC/A). 

3) Reunião dos condutores em pares,ternas ou quadras. 

4) Passo de torção: 50 a 65mm 

5) Separador em fita de poliéster. 

6) Cabo de comunicação formado por condutor encordoado de seção 0,50mm² isolação em 
(PVC/A) cor azul (quando aplicado) 

 
 



 
7) Capa intermediaria em composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1). 

8) Blindagem em fita de aço galvanizado. 

9) Cobertura em composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1). 

•Tensão de isolamento: 300V 

•Ensaios de rotina: 

Resistência elétrica do condutor a 20ºC 

Tensão elétrica em Corrente Alternada 

Resistência de isolamento. 

DIFERENCIAIS DESTE PRODUTO. 

– Cobre 100% virgem 

– 100% Cobre eletrolítico – 99,90 % mínimo puro (*incluindo Prata) 

– Alta flexibilidade classe 5 (quando solicitado) 

– Cores vivas 

– Menor perda dielétrica 

– Menor resistência ôhmica 

 
 



 
– Anti-chamas 

– 100% Nacional 

– Atende protocolo Hart ® (4 – 20mA), digitais e instrumentação ponto a ponto. 

Identificação 

Os pares são confeccionados nas cores Pretas e Brancas, e as ternas nas cores Pretas, 
Brancas e Vermelhas. 

Especificações Aplicáveis 

ABNT/MERCOSUL: NM-280 e NM-IEC 60228 

NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B. 

ABNT: NBR 10300 (pares, ternas e quadras) 

NBR 6812 – NBR 6251 

Aplicações 

São utilizados em instalações fixas, na condução de sinais analógicos (4 – 20mA) e 
digitais, instrumentação ponto a ponto, protocolo Hart ®, ligações de sensores e 
medidores diversos, alimentação de relés convencionais e eletrônicos, em ambientes 
industriais de forma geral. 

 
 



 
Os cabos de Instrumentação SB FA possuem excelente proteção mecânica com a 
aplicação da fita de aço galvanizado, proporcionando excelente resistência a impactos e 
outras exigências mecânicas. 

Flexível, resistência a produtos químicos, umidades e raios UV, antichama e 
autoextinguível atendendo aos ensaios de propagação vertical da chama, conforme NBR 
NM IEC 60332-3-23, categoria B. 

Temperatura Máxima do Condutor 

EM REGIME CONTÍNUO: 70ºC (PVC/A) 

Notas 

O CABO DE INSTRUMENTAÇÃO SB FA, poderá ser fabricado em outra seção, dimensional 
ou material a pedido do cliente. A Innovcable se reserva o direito de alterar este catálogo 
sem nenhum aviso prévio. 

OPÇÕES DE CONSTRUÇÃO 

Podemos fabricar sob consulta em outras configurações. 

1- Condutor de cobre estanhado. 

Classe 5 de encordoamento. 

2- Diferentes secções e quantidade de veias. 

3- Material de isolação das veias / outras temperaturas: 

PVC/E -105ºC 

 
 



 
XLPE – 125 ºC ou 90 ºC 

HEPR – 90 ºC 

PE – 80 ºC 

4- Material da capa intermediaria e da cobertura: 

PE 

PVC/E 

PVC/ST2 

PVC especial resistente a óleos, graxas e outros produtos químicos. 

LSZH (composto poliolefínico não halogenado) 

5- Cobertura perfeitamente cilíndrica para aplicações com prensa cabo em áreas 
classificadas (Ex). 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

  
 


