
 

INNOVCABLE PVC YSLYSY-JZ 

 

– 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 YI2 

– Cores das veias: Veias brancas ou pretas identificadas por gravação numérica sequencial na 
cor preta ou amarela com ou sem verde terra (G) / (G) = com 1 condutor verde para terra; (X) = 
sem condutor verde para terra. 

-Torcido em camadas. 

– Capa intermediaria: PVC especial TM2, Cor cinza (GR) 

– Armação: malha de fios de aço galvanizado. 

– Capa externa em PVC especial TM2. 

– Capa externa fabricada na cor Transparente (TR) ou Cinza (GR) 

– Fabricado livre de substancias nocivas e silicone. 

 
 



 
– Voltagem nominal: 300/500V 

– Teste de voltagem: cabo/cabo 3.000 V 

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

– Resistência do isolamento: Mínimo 20 MΩX Km. 

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

– Raio min. de curvatura se móvel: 20 x d 

– Retardante a chama de acordo com a: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1 

Identificação 

Gravação do cabo: INNOVCABLE YSLYSY-JZ n (x) ou (G) mm² 300/500V +70°C OF: 
XXXX/ANO 

Especificações Aplicáveis 

DIN VDE 0295 CLASSE 5 

IEC 60228 CLASSE 5 

DIN VDE 0293 

RAL 7001 

 
 



 
IEC 60332-1 

DIN VDE 0245, 0250 E 0281 

Aplicações 

Cabo para controle, potencia ou instrumentação, armado com malha de fios de aço 
galvanizado. Pode ser utilizado em instalações fixas ou aplicações flexíveis. Cabo utilizado 
para medição, checagem e controle de plantas industriais e sistemas de engenharia. Ele 
possui mobilidade irrestrita sem forçar o controle do movimento e sem expor a um stress 
de tensão. Pode ser aplicado em locais secos e úmidos com requirimentos rigorosos de 
segurança 

Temperatura Máxima do Condutor 

min/max: -30° C / +70 ° C 

Notas 

G = com 1 condutor verde para terra; 

x = sem condutor verde para terra. 

TR= Transparente 

GR= Cinza 

– 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. 

– Sob requerimento podemos fabricar na tensão de 0,6/1KV 

 
 



 

 
 
 



 

   



 

 
 
 


