
 

INNOVCABLE CABO DE CONTROLE BTC 

 

1) Condutor encordoado formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 5 NBR NM 280. 

2) Isolação em composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/A). 

3) Separador em fita de poliéster. 

4)Capa intermediaria em composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC /ST1). 

5) Blindagem em trança de cobre nú. 

6) Fita não-higroscópica. 

7) Cobertura em composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ ST1). 

•Tensão de isolamento: 

Até 1,0mm² – 500V 

 
 



 
De 1,50mm² a 10,00mm² – 1000V 

•Ensaios de rotina: 

Resistência elétrica do condutor a 20ºC 

Tensão elétrica em Corrente Alternada 

Resistência de isolamento. 

Identificação 

Veias brancas numeradas sequencialmente, pode ser fabricado a pedido do cliente com 
uma via verde (condutor de proteção). Também pode ser construído com veias coloridas. 

Especificações Aplicáveis 

ABNT/MERCOSUL: NM-280 e NM-IEC 

NBR NM IEC 60332-3-23 (Categoria B) 

ABNT: NBR 7290 (quando fabricado com isolação/capa final em XLPE ou HEPR/PVC- 
alteram os códigos) 

ABNT: NBR 13248 (quando fabricado com isolação/capa final em HEPR/LSZH- alteram os 
códigos). 

ABNT: NBR 7289 (quando fabricado com isolação/capa final em PVC/PVC – códigos 
indicados na tabela abaixo) 

 
 



 
ABNT: NBR 6251 

Aplicações 

São utilizados em instalações fixas em circuitos de controle, comando e sinalização de 
equipamentos elétricos, cabeamento estruturado, ligações de maquinas, botoeiras, 
alimentação, sistemas microprocessados, em automação de subestações, usinas 
geradoras, áreas industriais, químicas, , entre outros. 

São aplicados em sistemas fixos de eletrodutos (embutidos ou expostos), canaletas, banco 
de dutos, eletrocalhas, leitos, painéis elétricos, dentre outras aplicações. Possui proteção 
contra interferência eletromagnética EMV. Este cabo possui boa flexibilidade, resistência a 
UV, intempéries e umidade e determinados produtos químicos. 

Temperatura Máxima do Condutor 

PVC/A -70ºC 

– Antichama 

ANTICHAMA / AUTO –EXTINGUÍVEL – ATENDE O REQUISITO DE RESISTÊNCIA A CHAMA 
CONFORME NBR NM IEC 60332-3-23 (Categoria B) 

Notas 

O CABO DE CONTROLE BTC, poderá ser fabricado em outra seção, dimensional ou 
material a pedido do cliente. A Innovcable se reserva o direito de alterar este catálogo sem 
nenhum aviso prévio. 

 
 



 
OUTRAS OPÇÕES DE CONSTRUÇÃO: 

Podemos fabricar sob consulta em outras configurações. 

1-Condutor de cobre estanhado. 

Classe 2 de encordoamento. 

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

•71 x 0,50mm² / 71 x 2,50mm² 

•52 x 4,00mm² 

•42 x 6,00mm² 

•20 x 10,0mm² 

3- Material de isolação das veias / outras temperaturas: 

PVC/E -105ºC 

XLPE – 125 ºC 

HEPR – 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) 

5- Cobertura perfeitamente cilíndrica para aplicações com prensa cabo em áreas 
classificadas (Ex) 

 

 
 



 

 

 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

  
 


