
 

INNOVCABLE PHOTOVOLTAIC ECO120H LSZH + 
UV (0,6/1Kv CA-AC) (1,8 kV CC-DC) 

 

– Material do condutor: fios de cobre estanhado. 

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

– Isolamento da Veia: Composto especial INNOVPO-36, na cor branca 

– Capa externa em composto especial elastômero INNOVPO-44. 

– Fabricado na cor preta RAL 9005, ou outra sob solicitação do cliente. 

– Voltagem nominal: (0,6/1Kv CA-AC) (1,8 kV CC-DC). É possível a construção de cabos para 
outras tensões sob consulta. 

– Teste de voltagem: 5.000 V. 

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

– Resistência do isolamento: Mínimo20 MΩX Km. 

– min. raio de curvatura uso fixo: até 12mm = 3 x d, > 12 mm = 4 x 

 
 



 

Identificação 

INNOVCABLE PHOTOVOLTAIC ECO 120H LSZH + UV (0,6/1Kv CA-AC) (1,8 kV CC-DC) XX 
mm²OF: XXXX/ANO 

Especificações Aplicáveis 

DIN VDE 0295 CLASSE 5 

IEC 60228 CLASSE 5 

VDE 0276 

RoHS 2000/53 CE e 2002/95 CE 

DIN EM 60332-2-1 

DIN EM 60754-1 

DIN EM 60754-2 

ABNT NBR 16612 – Cabos de potência para sistemas fotovoltaicos, não halogenados, 
isolados, com cobertura, para tensão de até 1,8 kV C.C. entre condutores – Requisitos de 
desempenho. 

EN 50618 

Aplicações 

 
 



 
Cabo para sistemas fotovoltaicos em aplicações fixas e flexíveis sem tração. Pode ser 
aplicado em locais secos e úmidos. Para aplicação direta ao tempo. Alta resistência aos 
efeitos da radiação solar e intempéries em geral. Produto Ecológico, pode ser reciclado. 
Fabricado livre de substancias nocivas e Silicone (durante o processo fabril). Alta 
resistência aos efeitos da radiação solar e intempéries em geral para atender os requisitos 
de resistência ao UVB e de resistência à queima, estes cabos são fornecidos com um 
revestimento de cobertura especialmente formulado para atendimento aos requisitos das 
normas UL 2556, IEC 60332-1 e ABNT NBR 16612 e EN 50618. O revestimento especial dos 
condutores garante uma melhor performance das conexões ao longo de toda vida útil, 
principalmente nas interligações de painéis e módulos de conexão nos sistemas 
fotovoltaicos. Adicionalmente e conforme norma em aplicação de interiores possuem 
características de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, sendo livres de halogêneo. 
aplicado na cobertura a metodologia Arrhenius para determinação do índice de 
temperatura (IT), com características especiais de resistência à chama, resistente ao UVB, 
não halogenado e com baixa emissão de gases ácidos. 

– Tempo de vida: Mínimo 25 anos sob radiação solar direta, 20.000h a 120° C. 

– Excelente expansão térmica 200/250° C. 

– Resistente a óleos, lubrificantes, oxigênio e micróbios. 

– Resistente aos raios UV. 

– Isentos de halogênio. 

– Resistente ao ozônio. 

– Resistente a água do mar. 

– Resistente aos ácidos e bases. 

 
 



 
– Retardador de chama. 

– Temperatura de curto circuito: 250° C. 

– Resistente à pressão a temperaturas elevadas até 140° C. 

– Sob fogo não corrosivo. DIN EM 60754-1 e 60754-2. 

– Resistência do isolamento: à 20° C> 800 MΩX Km, à 90° C> 50 MΩX Km. 

Temperatura Máxima do Condutor 

Regime contínuo: 90°C 

Curto-circuito: 250°C 

Notas 

– 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. 

 
 



 

 

 
 


