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Y(HKGSY+YHTKGX)Foyn, Y(HKGSLY+YHTKGX)Foyn

Y(HKGSY+YHTKGX)Foyn, Y(HKGSLY+YHTKGX)Foyn

Hybrydowe kable górnicze

Y powłoka z polwinitu

H ekran indywidualny z drutów miedzianych

KGS kabel górniczy sygnalizacyjny

TKG telekomunikacyjny kabel górniczy

L żyły sygnalizacyjne miedziane wielodrutowe

Y izolacja żył sygnalizacyjnych z polwinitu

X izolacja żył telekomunikacyjnych z polietylenu

Fo pancerz z drutów stalowych okrągłych ocynkowanych

yn osłona polwinitowa nierozprzestrzeniająca płomienia

Budowa

Objaśnienie przykładu

Zastosowanie

Y(HKGSLY 11 x 4+4+YHTKGX  5 x (1 x 2 x 0,8))Foyn  1 kV
kabel sygnalizacyjno-telekomunikacyjny z 11-żyłami sygnalizacyjnymi 
wielodrutowymi i żyłą ochronną o przekroju 4 mm2 z 5-parami żył teleko-
munikacyjnych o średnicy 0,8 mm na napięcie 1 kV

w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych •	
w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczanych 
do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu
w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych •	
w wyrobiskach zaliczanych do klasy A lub B zagrożenia wybuchem 
pyłu węglowego
w sieciach telekomunikacyjnych odkrywkowych, otworowych i pod-•	
ziemnych zakładach górniczych
w instalacjach telekomunikacyjnych eksploatowanych w przestrze-•	
niach zagrożonych wybuchem niezależnie od grupy wybuchowości 
i kategorii zagrożenia
w wyrobiskach pionowych i w wyrobiskach o nachyleniu do i powy-•	
żej 45°
w obwodach iskrobezpiecznych•	
w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych •	
również poza strefami zagrożonymi wybuchem

Y(HKGSY+YHTKGX)Foyn kabel (K) górniczy (G) sygnalizacyjno (S) tele-
komunikacyjny (T) z żyłami sygnalizacyjnymi miedzianymi jednodrutowymi 
o izolacji z polwinitu (Y) i ekranem indywidualnym (H), parami teleko-
munikacyjnymi miedzianymi jednodrutowymi o izolacji polietylenowej (X) 
z ekranem indywidualnym par i powłoką izolacyjną (YH), w powłoce polwi-
nitowej (Y) i w pancerzu z drutów stalowych okrągłych ocynkowanych (Fo), 
w osłonie polwinitowej o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie 
płomienia (yn)

Y(HKGSLY+YHTKGX)Foyn jw. z żyłami sygnalizacyjnymi wielodrutowy-
mi (L)

Min. promień gięcia

Max. temperatura pracy

Temperatura układania

Norma

Pojemność skuteczna żył 
telekomunikacyjnych:

Max. napięcie robocze 
U żył sygnalizacyjnych

Max. dopuszczalne 
napięcie Um żył 
tekomunikacyjnych

10 x średnica kabla

do +70 °C

do -5 °C

ST-2010/TT-44/DP

max. 55 nF/km

250 V, 500 V lub 1 kV dla AC 
≤1,5 U dla DC

≤65 dla AC
≤120 V dla DC

Rezystancja pętli pary 
żył telekomunikacyjnych 
w temp. 20 °C

Stała rezystancji izolacji 
żył sygnalizacyjnych 
w 1 km w temp. 20 °C 
w 1 km w temp. 70 °C

Stała rezystancji izolacji 
żył telekomunikacyjnych 
w 1 km w temp. 20 °C 

Kolor osłony

Opakowanie

Kolor izolacji żył 
sygnalizacyjnych

Kolor izolacji żył 
telekomunikacyjnych

max. 73,6 W/km

≥36,7 MWxkm 
≥0,037 MWxkm

≥5000 MWxkm

szary

bębny

naturalny, żyły numerowane

para żył roboczych naturalna 
i czarna, pary owinięte taśmą 
numerowaną

Liczba żył 
sygnalizacyjnych

Liczba par żył 
telekomunikacyjnych

Przekrój znamionowy 
żył sygnalizacyjnych

Średnica znamionowa 
żył telekomunikacyjnych

3÷75

1÷24

0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6 
i 10 mm2

0,8 mm
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Opinia Techniczna nr 1717/2010 

Atest nr 2082/A1b-14/2011 - atest niezależnej jednostki

Atest nr 1717/A2b/2010 - atest niezależnej jednostki

Atest nr 1717/A3b/2010 - atest niezależnej jednostki

Warunki stosowania 

Deklaracja zgodności

dla kabli nie podano tabel średnic i masowych kabli o konkretną średnicę 
można złożyć zapytanie w dziale handlowym
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