
 

INNOVCABLE INNOVFREQUENCY – NBR 7286 

 

CONDUTOR FASE: 

1-) Material do condutor fase : fios de cobre nu, tempera mole. Classe do condutor: de acordo 
com a DIN VDE 0295 classe 5 e IEC 60228 cl. 5. 

ISOLAÇÃO: 

2-) Isolado com composto especial em dupla camada (EPR/B de alto modulo) nas cores Preto, 
Azul e Branco. Torcido em camadas. 

ENCHIMENTO: 

 
 



 
3-) Capa intermediaria protetora em PVC especial. 

CONDUTOR CONCÊNTRICO: 

4-) Fios de cobre aplicados helicoidalmente. Seção de 50% do condutor fase para seções 
maiores que 16,0mm² e igual do condutor fase para seções menores que 16,0mm². 

BLINDAGEM: 

5-) Fita de cobre de espessura minima de 0,07mm com sobreposição. 

COBERTURA: 

6-) Capa externa em PVC especial anti-chama, resistente a intempéries e Raios UV. Na cor 
Preta. 

– Fabricado livre de substancias nocivas e silicone. 

– Voltagem nominal: 0,6/1kv. 

– Teste de voltagem: 3.000 V. 

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

– Raio min. de curvatura uso fixo:6 x d. 

 
 



 
– Antichama e retardante de chama de acordo com a IEC 60332-1. 

• Ensaios de rotina: 

Resistência elétrica do condutor a 20ºC 

Tensão elétrica em Corrente Alternada 

Resistência de isolamento. 

Identificação 

Gravação externa conforme NBR 7286. 

Cores dos condutores: Preto, Azul e Branco. 

Cor da capa externa: Cor Preta. 

Especificações Aplicáveis 

ABNT/MERCOSUL: NM-280 e NM-IEC 

DIN VDE 0295 classe 5e IEC 60228 cl. 5 

IEC 60332-1 

ABNT: NBR 6251 

NBR 5410/2004 – Instalação 

 
 



 
NBR 7286 

Aplicações 

Indicado para aplicações em Inversores de Frequência, possuem o quarto condutor 
concêntrico aplicado helicoidalmente sobre a capa intermediaria. A fim de reduzir a 
interferência eletrostática é aplicado fita de cobre, garantindo um melhor desempenho do 
inversor, cabo flexível e de fácil instalação com isolamento que aumenta a capacidade 
condução de corrente. 

Temperatura Máxima do Condutor 

Limites térmicos conforme ABNT NBR 6251: 

– Regime permanente: 90ºC 

– Regime de sobrecarga: 130ºC 

– Regime de curto-circuito: 250ºC 

Notas 

OPÇÕES DE CONSTRUÇÃO 

Podemos fabricar sob consulta em outras configurações, alem das especificadas abaixo: 

1- Condutor de cobre estanhado. 

Classe 2 de encordoamento. 

 
 



 
2- Diferentes secções e quantidade de veias, máximo até: 

3- Material de isolação das veias / outras temperaturas: 

XLPE – 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) 

OUTROS COMPOSTOS 

– Construções abaixo de 10,0mm² não incidem a fita de cobre, permanecendo o neutro 
concêntrico na bitola igual ao do condutor. 

 
 



 
– Podemos produzir sob consulta diversas outras opções e configurações de cabos. A 
Innovcable se reserva o direito de alterar este catálogo sem nenhum aviso prévio. 

 

 

 
 


