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YHSTKGYXFoyn, YHSTKGYXF(t,tl,)yn

YHSTKGYXFoyn, YHSTKGYXF(t,tl,)yn

Hybrydowe kable górnicze

Y powłoka z polwinitu

H ekran indywidualny żył sygnalizacyjnych

STKG sygnalizacyjno-telekomunikacyjny kabel górniczy

Y izolacja żył sygnalizacyjnych z polwinitu

X izolacja żył telekomunikacyjnych z polietylenu

Ft pancerz z taśmy stalowej

Ftl pancerz z taśmy stalowej lakierowanej

Fo pancerz z drutów stalowych okrągłych

yn osłona polwinitowa nierozprzestrzeniająca płomienia

Budowa

Objaśnienie przykładu

Zastosowanie

YHSTKGYXFtlyn 11 x 1,5+1,5+2 x 2 x 0,8  0,6/1 kV
kabel YHSTKGYXFtlyn z 11-żyłami i żyłą ochronną o przekroju 1,5 mm2, 
2-parami żył telekomunikacyjnych o średnicy znamionowej żyły roboczej 
0,8 mm

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 obwodach iskrobezpiecznych,•	
w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych •	
również poza strefami zagrożonymi wybuchem.

YHSTKGYXF(t,tl,o)yn sygnalizacyjno-telekomunikacyjny (ST) kabel (K) 
górniczy (G), z żyłami miedzianymi, o izolacji polwinitowej żył sygnalizacyj-
nych (Y) i polietylenowej żył telekomunikacyjnych (X), z ekranami indywi-
dualnymi żył sygnalizacyjnych (H), w powłoce polwinitowej (Y), w pancerzu 
z taśmy stalowej (Ft), taśmy stalowej lakierowanej (Ftl) lub drutów stalo-
wych okrągłych (Fo), w osłonie polwinitowej nierozprzestrzeniającej pło-
mienia (yn) wytłoczonej na pancerz

Min. promień gięcia

Max. temperatura pracy

Temperatura układania

Norma

Pojemność 
skuteczna pary żył 
telekomunikacyjnych:

Indukcyjność pary żył 
telekomunikacyjnych:

Rezystancja pętli pary 
żył telekomunikacyjnych 
w 1 km w temp. 20 
°C dla żyły o średnicy 
0,8 mm

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 powłoki

Opakowanie

Kolor izolacji żył 
sygnalizacyjnych

Kolor izolacji żył 
telekomunikacyjnych

Napięcie probiercze

Napięcie znamionowe

15 x średnica kabla

do +70 °C

do -5 °C

ST-2006/TT-37/DP

≤55 nF/km

≤0,8 mH/km

max. 75 W/km

≥36,7 MWxkm 
≥0,037 MWxkm

≥1500 MWxkm

szary dla 300/500 V, żółty dla 
0,6/1 kV lub do uzgodnienia

krążki lub bębny

naturalny, żyły numerowane

para żył roboczych naturalna 
i czarna, pary owinięte taśmą 
numerowaną

2000 V dla 300/500 V,
3500 V dla 0,6/1 kV

300/500 V,
0,6/1 kV
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Opinia Techniczna nr 06/45 

Atest nr 2082/A1-8/2011 - atest niezależnej jednostki

Atest nr 06/45/A2 - atest niezależnej jednostki

Warunki stosowania 

Deklaracja zgodności

Liczba żył sygnalizacyj-
nych (w tym żyła ochronna)

Liczba par żył 
telekomunikacyjnych

Przekrój znamionowy 
żył sygnalizacyjnych (prze-
krój żyły ochronnej taki sam 
jak przekrój żyły sygnaliza-
cyjnej)

Średnica znamionowa 
żył telekomunikacyjnych

9÷37

2

0,5 mm2; 0,75 mm2; 1 mm2; 
1,5 mm2; 2,5 mm2; 4 mm2

0,8 mmdla kabli nie podano tabel średnic i masowych kabli o konkretną średnicę 
można złożyć zapytanie w dziale handlowym

Kable do urządzeń elektrycznych w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem (np. w GAZOWNICTWIE, 
PRZEMYŚLE CHEMICZNYM I PETROCHEMICZ-
NYM).

Zgodnie z grupa norm PN-EN 60079 kabel 
spełnia wymagania dla Rodzaju A. 
Patrz załącznik nr 3 strona 270
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