
 

INNOVCABLE SOLAR INNOVOLT (Cu-sn) – 0.6/1kV 

 

– 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 elastomérico à base de etilenopropileno de alto 
módulo (EPR/B) 

– Capa externa em composto especial de cloreto de polivinila – PVC (ST2), de alta tecnologia 
resistente à chama, intempéries, radiação ultravioleta e livre de chumbo sendo isento de 
metais pesados. Produzido nas cores preta e vermelha. 

– Voltagem nominal: CA: 0,6/1 Kv 

Para tensão entre condutores isolados, positivo e negativo, pode ser aplicado a tensão máxima 
de 1800 V em corrente contínua (1800 V CC MÁX.). 

– Teste de continuidade e resistência elétrica máx. do condutor , referida à 20°C; 

– Tensão elétrica aplicada de 3,5 kV durante 5 min; 

– Medição da resistência de isolamento à temperatura ambiente. 

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

 
 



 
– min. raio de curvatura uso fixo: 4 x d 

– esforço máximo de tração: 4 kgf/mm² 

Identificação 

Innovcable Solar Innovolt 0,6/1Kv EPR/PVC NBR7286 __mm² OF: XXXX/ANO 

Especificações Aplicáveis 

DIN VDE 0295 CLASSE 5 

IEC 60228 CLASSE 5 

IEC 60332-1 

UL 2556 

ABNT NBR 7286 

ABNT NBR 6251 

ABNT NBR NM 280 

Aplicações 

Cabo com expectativa de durabilidade na aplicação indicada com boa resistência á 
intempéries e radiação ultravioleta, utilizado em instalações fixas em sistema CC e CA. 
Este cabo apresenta uma alta durabilidade garantindo uma vida útil nas interligações de 
painéis e módulos de sistemas fotovoltaicos. O composto polimérico inovador utilizado na 

 
 



 
cobertura garante a performance almejada. Este cabo atende requerimento de antichama 
conforme a IEC 60332-1. 

Temperatura Máxima do Condutor 

+90 ° 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. 

 

 
 



 

 

 

 
 


