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Enerji Kablolar›nda Devrim
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KABLO S‹STEM‹

MEKAN‹K HASARLARA KARﬁI KORUNMA

TM

Prysmian, klasik kablolardaki metal z›rhtan daha iyi mekanik koruma
sa¤layan ve z›rhs›z kablolar›n uzunluk, hafiflik, esneklik gibi
avantajlar›n› da taﬂ›yan devrimsel nitelikteki patentli çözümünü

AIR BAG

Kablolar genelde hemen her ortamda iﬂlevselli¤ini olumsuz
yönde etkileyebilecek çeﬂitli hasarlanmalara maruz kal›r.

KABLODA DEVR‹M: AIR BAG

AIR BAG kapsam›nda tasarlad›.
TM

AIR BAG ; mekanik darbe an›nda oluﬂan kinetik enerjiyi absorbe
ederek kablonun ekran ve yal›tkan gibi hassas ve iﬂletme
güvenilirli¤inde önemli rol oynayan katmanlar›ndaki hasar›n
oluﬂmas›n› önler.

‹ﬁLETME ORTAMINDA

TM

Klasik metal z›rhl› kablolarda mekanik darbelerin etkisiyle oluﬂan
enerjinin büyük bir bölümü iç tabakalara iletilir ve ekran ile
yal›tkan› zedeleyici güçlü bir etki meydana gelir.
AIR BAG sayesinde, etkin bir kablo koruma seviyesi ön plana
ç›kar›l›r ve topyekün bir iﬂletme güvenilirli¤i sa¤lan›r.

KANAL KAZI VE KABLO SERME ESNASINDA

TM

AIR BAG kablosu inﬂaat sektöründe, altyap› sistemlerinde,
sanayide, endüstride ve elektrik ﬂebekesi hizmeti verilen her türlü
yerde çok yönlü olarak kullan›l›r. Yüksek güvenilirli¤i, esnekli¤i ve
hafifli¤i ile daha uzun olarak eksiz, k›sa süre içinde kumsuz
ortamlara da serilebilmesi en önemli avantajlar›ndand›r.
TM

TASARIM

‹NﬁAAT YAPIMINDA

Mekanik zorlanmalar ve harici darbeler, genelde klasik
kablonun elektriksel ekran›yla birlikte yal›tkan tabakas›na
kolayl›kla eriﬂerek hasarlanmalara sebep olur. Kablonun
kritik katmanlar›ndaki bu zedelenmeler hasarlanma
derecesine göre iﬂletme ortam›ndaki güvenilirli¤i ciddi
olarak etkiler. Elektrik ﬂebekelerindeki beklenmeyen
kesintiler ve buna ba¤l› olarak endüstrideki üretim
aksamalar›, sonuçta giderilmesi mümkün olmayan, fakat
ölçülebilen büyük ekonomik kay›plara sebep olur.

Mekanik darbelere karﬂ› al›nan önlemler aras›nda, genelde
kablonun üretim safhas›nda metal z›rh (çelik teller, bantlar)
ile donat›lmas› ve/veya kablo montaj›n›n kablo tavas›, boru,
beton künk vb. içerisinde yap›lmas› yer al›r.
Bu tip koruma önlemleri kablo üretim aﬂamas›nda malzeme
ve iﬂçilik yönünden ilave maliyetler getirir. Bunun yan›s›ra
artan kablo a¤›rl›¤›ndan, kolayl›kla bükülememesinden,
daha fazla say›da kablo eki gereklili¤inden kaynaklanan
uzun montaj sürelerine ve iﬂçili¤ine sebep olur.

AIR BAG tek damarl› veya çok damarl› kablolarda
kullan›labilen mekanik bir koruma sistemidir. ‹malat s›ras›nda
ayn› anda püskürtülen polimerik katmanlar bir sistem olarak
beraber çal›ﬂ›r ve kablonun mekanik darbelere karﬂ› etkin bir
ﬂekilde korunmas›n› sa¤lar.
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Polimerik koruma

Tek
damarl›

Çok
damarl›
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ÇALIﬁMA PRENS‹B‹

AIR BAG

TEST C‹HAZI:
XLPE kablolar için
HN 33-S-52 cl.5.3.2.1.
Frans›z ﬂartnamesine
uygun olarak
tasarlanm›ﬂt›r.

TEST NUMUNES‹:
Z›rhl› enerji kablosu

Air Bag sistemi mekanik darbeyi
absorbe eder ve kabloyu korur.

METAL ZIRH

MEKAN‹K DARBE TEST‹
70 J ﬂiddetindeki mekanik darbe testleri h›zl› kamera ile
Politecnico di Milano Üniversitesi taraf›ndan
Prysmian AR&GE Laboratuvarlar›nda Milano’da
görüntülenmiﬂtir.
Test Numunesi:
2 0 kV 3x150 mm Bak›r iletken, EPR yal›tkanl› kablo
2
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ÇEL‹K ﬁER‹T
ZIRHLI

KABLO S‹STEM‹

Metal z›rh darbeyi kablonun iç
tabakalar›na iletir ve hasara yol açar.
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DIﬁ KILIF
ZIRH
YALITKAN

Metal z›rh›n düﬂük elastik özelli¤inden dolay› darbe enerjisi
tehlikeli boyutlarda kablonun iç katmanlar›na iletilir. (L)

AIR BAG

TM

A Çelik bant ve z›rh, darbenin maruz kald›¤› alanda
büyük deformasyon gösterir.
>>L

B Metal z›rhta meydana gelen kal›c› deformasyondan
sonra, kablo damarlar› ve bak›r ekranlar orijinal ﬂekline
geri dönemez. Kablo iletkeninin üzerindeki yal›tkan tabaka
ve ekran böylece kal›c› hasara u¤rar.

DIﬁ KILIF
AIR BAG

C AIR BAG darbeyi absorbe edici görevini üstlenir.
TM

YALITKAN

D AIR BAG kablo damarlar›n› darbelere karﬂ› korur.
TM

AIR BAG darbeyi absorbe eder.
TM

TM
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AVANTAJLARI

ZIRHLI KABLOYA GÖRE
• Daha iyi mekanik darbe performans›
• Küçük çap, düﬂük a¤›rl›k, daha fazla esneklik
• Standart makarada daha uzun kablo
• Ateﬂe dayan›kl›l›k performans› ayn›
• Kimyasal maddelere ve ya¤a karﬂ› ayn› performans
• Suyun etkilerine karﬂ› ayn› performans
• Daha kolay serme ve ek yapma
• Daha az elektriksel kay›plar

ZIRHSIZ KABLOYA GÖRE
• ‹ki kat daha iyi mekanik darbe performans›
• Çap, a¤›rl›k ve esneklikte önemli de¤iﬂiklik yok
• Ateﬂe dayan›kl›l›k performans› ayn›
• Kimyasal maddelere ve ya¤a karﬂ› ayn› performans
• Suyun etkilerine karﬂ› ayn› performans
• Ayn› serme kolayl›¤›
Mekanik dayan›kl›l›k aç›s›ndan önemli bir yer teﬂkil
eder, a¤›rl›k ve esneklik yönünden taviz vermez.

Daha iyi darbe performans›, hafifli¤i ve kolayl›kla
serilebilmesi özelli¤i ile klasik z›rhl› kablolar›n
yerini al›r.

ZIRHLI

KABLO AKSESUARLARI

AIR BAG

TM

ZIRHSIZ

AIR BAG kablolar› standart kablo aksesuarlar›
ile uyumlu olup montaj yöntemleri ayn›d›r.
TM

AIR BAG ÜRÜN GRUBU
TM

KABLO S‹STEM‹

GER‹L‹M

YALITIM

TALEP HAL‹NDE EKLENECEK ÖZELL‹KLER

AG, OG
ve YG

PVC, PE
EPR, XLPE

LSOH (IEC 61034-2, IEC 60754-2)
ALEVE DAYANIKLILIK (IEC 60332-1)
ATEﬁE DAYANIKLILIK (IEC 60332-3-24 Kat. C)
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Kablonun tasar›m›na ve dizayn›na
göre karﬂ›laﬂt›rmal› de¤erler.

SERT‹F‹KALAR

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.ﬁ.
GENEL MÜDÜRLÜK
Haktan Is Merkezi No.39 K.2
Setüstü Kabatas 34427 - ‹stanbul
Tel : +90 212 393 77 00
Fax : +90 212 393 77 62
Fax : +90 212 393 77 64

FABR‹KA
Bursa Yolu No.1
Mudanya 16941 - Bursa
Tel : +90 224 270 30 00
Fax : +90 224 270 30 30

www.prysmian.com.tr
tpks@prysmian.com
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