
 

INNOVCABLE PVC TRAY VTC TC-ER 

 

– 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 aplicação TC-ER – Veias brancas ou pretas 
identificadas por gravação numérica sequencial na cor preta ou amarela com ou sem condutor 
verde terra (G). 

– Torcido em camadas. 

– Capa externa em PVC especial para aplicação TC-ER, resistente a óleos, graxas, ácidos, 
movimentação, chama, intempéries, UV, aurora boreal, fabricada na cor Cinza RAL 7001. 

– Fabricado livre de substancias nocivas e silicone. 

– Voltagem nominal: 

UL TC: 600V 

UL WTTC: 1000V 

UL AWM/ cRU AWM: 1000V 

– Teste de voltagem: 2000V 

 
 



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

– Resistência do isolamento: Minimo 20 MΩX Km. 

– min. raio de curvatura: 4 x d 

Identificação 

INNOVCABLE PVC TRAY VTC 600V TC-ER ___ x ___AWG SUN RES DIR BUR ROHS OP 

Especificações Aplicáveis 

UL: Impacto e esmagamento 

TC-ER per UL 1277 

WTTC per UL 2277 

AWM 20886 

UL Oil Res I 

90°C umido; 90°C Seco 

Resistência a luz do sol 

Aurora Boreal 

 
 



 
NFPA 79 2015 

NEC: Class 1 Division 2 per NEC Article 336, 392, 501 

cUL CIC FT4 

cRU AWM I/II A/B FT4 

CE & RoHS 

Aplicações 

Cabo de Instalação fácil e econômica devido a não necessidade de utilização de conduíte 
(adequada para instalação aberta), conforme UL TC-ER & CSA CIC. 

O isolamento de PVC especial para aplicações TC-ER, mostra-se superior aos produtos de 
PVC/Nylon, alem de permitir uma redução de dimensionais. 

Este produto é Resistente a torção, óleos, chama, frio, UV, aurora boreal e com resistência 
mecânica 

Temperatura Máxima do Condutor 

– UL TC /c(UL) CIC: -25°C to +90°C 

– Uso flexível: -5° to +90°C 

– Uso fixo: -40°C to +105°C 

 
 



 

Notas 

G = com 1 condutor verde para terra; 

x = sem condutor verde para terra 

– 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. 

 
 



 

 
 
 


