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CENTRUM NAUKoWo-BADAWCZE ocHRoNY PRzEclWPożĺRowe.l

im. Józefa Tuliszkowskĺego - PAŃSTWoVVY INSTYTUT BADAWGZY

Jednostka Certyfikująca / Certification Department

ul.. Nadwiślańska 213, 05420 Józeíów

P-PIB Ac oo3

KRAJOWY CERTYFIKAT
sTAŁoŚcl WŁAŚcIWoŚcl UŻYTKovlĺYcH

Nr 063-UWB-0022
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania właściwoścĺ uzytkowych wyrobÓw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 'ĺ966), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu
budowlanego:

Kable zasilające, kable sterujące i kable komunikacyjne - do zastosowań
podlegających wymaganiom dotyczącym odporności ogniowej - Kable elektroenergetyczne

ognioodporne o izolacji i powłoce bezhalogenowej na napięcie znamionowe 0,6 / í kV
typu NHXH FE180 PH30/E30' NHXH FEí80 PH90/E90' NHxcH FEí80 PH30/E30'
NHxcH FEĺ80 PH90/E90' (N)HXH FEí80 PH30/E30' (N)HXH FEí80 PH90/E90,

(N)HxcH FEí80 PH30/E30' (N)HxcH FEí80 PH90/E90

<poziomy i klasy właściwoŚci uzytkowych oraz opis i warunki dotyczące stosowania wyrobu
budowlaneg o patĺz kolejne strony certyf i katu >

objętego krajową oceną techniczną:

AT_0603-0496/20í6 z dnia 8 grudnia 2o16 r.

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55

04-343 Warszawa
i produkowanego W zakładzie produkcyjnym:

TECHNOKABEL S.A.
ul. Wiatraczna 28

06_550 Szreńsk k/Mławy
Niniejszy certyfikat potwierdza, Że wszystkĺe postanowĺenia, wynikĄące z kĘowego systemu 1+,
dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych
właściwości uŻytkowych wyrobu związanych z jego zmierzonym zastosowaniem, określonych
w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz, Że:

Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymanla
stałości tych właściwości.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 26.05.2017 r. pozostaje w mocy do dnia 07.12.2021 r.
pod warunkiem pzestrzegania pzez Producenta wymagań zawaĘch w umowie nr 22lDClBl2017
zdnia 26.05.2017 r. oraz dopÓki, zastosowana krajowa ocena techniczna, metody oceny iweryfikacji
stałości właściwoŚci uzytkowych, sam wyrób budowlany iwarunki jego wytwarzania nie ulegną zmianie,
orazŻe nie zostanie on zawieszony lub cofnięý pzez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

Nr wydania certyfikatu: 01 Data wydania:26.05.2017 r.

Ważność być potwierdzona

na stronie telefonu: 22769 33 45.

K!EROWNIK
c EJ

st. kpt' mgr inż. Tomasz Kiďbasa hab. inż. Dariusz Wróblewski
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im. Józefa Tutiszkowsklego - PAŃSTWoWY tNSTYTUT BADAWGZY

Jed nostka Certyfi kująca / Gertif i cation Department

ul.. Nadwiślańska 213, o542o Józefów
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KRAJOVVY CERTYFIKAT
sTAŁoŚcl WŁAŚcWoŚcl UżYTKoWYGH

Nr 063-UWB-0022

Kable zasilające, kable sterujące i kable komunikacyjne - do zastosowań
podlegających wymaganiom doĘczącym odporności ogniowej - Kable elektroenergetyczne

ognioodporne o izolacji i powłoce bezhalogenowej na napięcie znamionowe 0'6 / 1 kV
typu NHXH FE180 PH30/E30' NHXH FE180 PH90/E90' NHxcH FEí80 PH30/E30'
NHxcH FEí80 PH90/E90' (N)HXH FEí80 PH30/E30' (N)HXH FEĺ80 PH90/E90'

(N)HxcH FEí80 PH30/E30' (N)HxcH FEí80 PH90/E90

Nr wydania certyfikatu: 0'l Data wydania: 26.05.2017 r

Ważność niniejszego certyÍikatu może być potwierdzona
na stronie internetowej www.cnbop.pl lub pod numerem telefonu: 22769 33 45.

KIEROWNIK
JE

st. inż. Dariusz Wróblewski

Właściwości mechaniczne pzed stazeniem
cieplnym powłoki bezhalogenowej (H)
Wytrzymałość na rozciąganie
Wvdłużenie pzv rozerwaniu

Skurcz ĺzolacji (90t2'c' 1 h)

odpornoŚć izolacji na nawijanie w niskiej
temperatuze (-30t2"C, 't6 h) dla żyły
izolowaneio średnicy zewn. a ś 12,5 mm

WytrzymałoŚć' izolaĄi na wydłużenie tnľałe
w oodwvższonei temperatuze

Właściwości mechaniczne ĺzolacji
po stazeniu cieplnym
dla mieszanki bezhalogenowej
na bazie gumy silikonowej
(200r3"c, 240 h)
dla ĺnnych mieszanek bezhalogenowych
('135*3"C, 168 h)
Wýrzymałość na rozciąganie
WvdłuŻenie pzv rozerwanĺu

Właściwości mechaniczne izolacji
pzed starzeniem cieplnym
Wytrzymałość na rozciąganie
Wvdłużenie pzv rozerwaniu

Sprawdzenie budowy

Właściwości użytkowe

Poziomy i klasy właściwości użytkowych oraz opis iwarunki dotyczące stosowania
wyrobu budowlanego:

Tabela 7, Lp.7

Tabeĺa 7' Lp. 6

Tabela 7, Lp. 5

Tabela 7, Lp. 4

Tabela 7, Lp. 3

Tabela 7 Lp.2

Tabela 7, Lp. 1

AT-0603-0496/2016

spďnia

spďnĺa

spďnĺa

spďnia

spďnia

spďnia

spďnia

Poziom, klasa
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im' Józefa Tuliszkowskiego - PAŃSTWoWY INSTYTUT BADAWGZY

Jednostka ceńyfikująca / Certification Depańment

ul.. NadwiŚlańska 213, o542o JózeÍów

AC 063

KRAJOVVY CERTYFIKAT
sTAŁoŚcl WŁAŚcWoŚcI UżYTKoWYGH

Nr 063-UWB-0022

Kable zasilające, kable sterujące i kable komunikacyjne - do zastosowań
podlegających wymaganiom dotyczącym odpornościogniowej - Kable elektroenergetyczne

ognioodporne o izolacji i powłoce bezhalogenowej na napięcie znamionowe 0'6 / í kV
Ępu NHXH FEí80 PH30/E30' NHXH FEí80 PH90/E90' NHxcH FE180 PH30/E30'
NHxcH FEí80 PH90/E90' (N)HXH FEĺ80 PH30/E30' (N)HXH FEí80 PH90/E90'

(N)HxcH FE180 PH30/E30' (N)HxcH FEí80 PH90/E90

Nr wydania ceńyfikatu: 0'l Data wydania:26.o5.2017 r

Ważność niniejszego cerbĺfikatu może być potwierdzona
na stronie internetowej www.cnbop.pl lub pod numerem telefonu: 22769 33 45.

KIEROWNIK
KUJĄGEJ

st. kpt. mgr inż. Tomasz Kiełbasa ab. inż. Dariusz Wróblewski

GęstoŚć wydzielanych dymÓw

odpornoŚć powłoki na działanie ozonu
(200 opm.40'C.72 h)

odpornoŚć kabla na długotrwałe napięcie
probiercze (1,8 kV, 50 Hz, 4 h)

odporność kabla na napięcie probiercze
(4kV. 50 Hz. 5 min)

Rezystancja powiezchniowa powłoki
(100 V, 60 s, 20'C)

RezystywnoŚć skośna (rezystancja) izolacji
Żył w podvlyŻszonej te mperatu ze
('l00=500 V, 90t3'c' ô0 min)

Rezystancja Żył (20"C)

Podatność powłokĺ na pękanie
w podwyŻszonej temperatuze powietzu
temp. í50*3"C.pęez1h

odpornoŚć powłoki na nawijanie w niskiej
temperatuze (-30t2"C, 16 h)
dla kabli o Średnicy zewn. a ś 12,5 mm)

odpornoŚć powłokĺ na nacisk
w podvwŻszonei temperaturze (9oł2"c.4 h)

WłaŚcĺwoŚci mechaniczne powłoki
bezhalogenowej (H) po starzeniu cieplnym
(10t2"C.168 h)

Właściwości użytkowe

Poziomy i klasy właściwości użytkowych oraz opis iwarunki doĘczące stosowania
wyrobu budowlanego:

Tabela 7, Lp. 18

Tabela 7, Lp. 17

Tabela 7, Lp. 16

Tabela 7, Lp. 15

Tabela 7, Lp. 14

Tabela 7, Lp. 13

Tabela 7, Lp. 12

Tabela 7, Lp. 11

Tabela 7, Lp. 10

Tabela 7, Lp. 9

Tabela 7, Lp. I

AT_0603_0496/20í6

spďnia

spďnia

spďnia

spďnia

spďnia

spďnia

spďnia

spďnia

spďnia

spďnia

spďnia

Poziom, klasa

DCt29b114.O2.2017 Strona3/Stron5
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im. Józefa Tutiszkowskiego - PAŃSTWoWY INSTYTUT BADAWGZY

Jednostka ceńyfikująca l Certification Department

ul.. Nadwiślańska 213' o542o JózeÍów

AC 063

KRAJOWY CERTYFIKAT
sTAŁoŚcl WŁAŚcIWoŚcI UżYTKoWYGH

Nr 063-UWB-0022

Kable zasilające, kable sterujące i kable komunikacyjne - do zastosowań
podlegających wymaganiom doĘczącym odporności ogniowej _ Kable elektroenergetyczne

ognioodporne o izolacii i powłoce bezhalogenowej na napięcie znamionowe 0'6 / í kV
typu NHXH FEí80 PH30/E30, NHXH FEí80 PH90/E90' NHxcH FEĺ80 PH30/E30'
NHxcH FEí80 PH90/E90' (N)HXH FEí80 PH30/E30' (N)HXH FEĺ80 PH90/E90'

(N)HxcH FEí80 PH30/E30' (N)HxcH FE180 PH90/E90

Nr wydania certyfikatu: 01 Data wydania: 26.05.20'17 r

Ważność niniejszego cert]ŕikatu może być potwierdzona
na stronie internetowej www.cnbop.pl lub pod numerem telefonu: 22769 33 45.

KIEROWNIK
JED c KUJĄCEJ

st. kpt. mgr inż. Tomasz Kiełbasa Wróblewski

Sprawdzenie odporności kabla na działanie
wodv w warunkach ooŻaÍu

Pzydatność kabla do stosowania w zespole
kablowym (podtzymanie funkcji
elektrycznych zespďu kablowego)
G42"C.90 min)

Sprawdzenie funkcjonalności izolacji
oodczas palenia (800"C. 180 min)

Sprawdzenie palności kabla (842"C' 90 min)

Sprawdzanie wiązki pionowej kabla
na rozpzestzenianie płomienia
(l=3,5 m,20 min)

Gazy powstałe podczas spalania materiałiw
oobranvch z kabli

Właściwości użytkowe

Poziomy i klasy właściwości użytkowych oraz opis i warunkidotyczące stosowania
wyrobu budowlanego:

Tabela 4, Lp.24

Tabela 4,Lp.23

Tabela 4,Lp.22

Tabela 4, Lp.21

Tabela 4,Lp.20

Tabela 7, Lp. '19

AT_0603-0496/20í6

spďnia

spďnia

spďnĺa

spďnia

spďnia

spďnia

Poziom, klasa

Dct2gbt14.O2.2017 Strona4/StronS
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KRAJovlĺY GERTYF|KAT
sTAŁoŚc I wł.nŚc woŚc l uŻvtl<owYc H

Nr 063-UWB-0022

Kable zasilające, kable sterujące i kable komunikacyjne - do zastosowań
podlegających wymaganiom dotyczącym odpornościogniowej _ Kable elektroenergetyczne

ognioodporne o izolacji i powłoce bezhalogenowej na napięcie znamionowe 0'6 / 1 kV
typu NHXH FEí80 PH30/E30' NHXH FEĺ80 PH90/E90' NHxcH FEí80 PH30/E30'
NHxcH FEí80 PH90/E90' (N)HXH FEí80 PH30/E30' (N)HXH FEí80 PH90/E90'

(N)HxcH FEí80 PH30/E30' (N)HxcH FEí80 PH90/E90

Nr wydania certyfikatu: 01 Data wydani a: 26.05.2017 r

Ważność niniejszego ceffkatu moŹe być potwieľdzona

na stronie internetowej www lub pod numerem telefonu: 22769 33 45.

KIEROWNIK
JEDNosTKl GERTYF!KUJĄGEJ

_t\Ą
st. kpt. mgr inż. Tomasz Kiełbasa b usz Wróblewski

lnformacje dodatkowe:
Zakres cerbĺÍikatu nie obejmuje kabli typu NHXHRHX FE180 PH30/E30' NHXHRHX FE180 PH90/E90'
o których mowa W Aprobacie Technicznej nr AT-0603-049612016 z dnia 08.12.2016 ĺ'
Kable zŻyłązielono-żóltą oznakowane są dodatkowo literą CJ)' np. NHXH-J.
Kable NHXH FE180 PH30/E30, NHXH FE180 PH90/E90, NHXH-J FEí80 PH30/E30' NHXH-J FEí80
PH90/E90, NHXCH FE180 PH30/E30, NHXCH FE180 PH90/E90 można stosowaó w pomieszczeniach
ch ron ionych stałym i wod nym i uzadzeniami gaśniczym i.

Charakterystyka produktów rozkładu
termicznego kabla:

odpornośi izolaĄi Żył na napięcie probiercze:

Promień zginania (minimum):

Zakres temperatur pracy:

Napięcie pracy Uo/ U

Ciągłość dostaw energii ĺ przekazu sygnału
(wg DIN 4102-12 - dot. kabla stosowanego
jako element zespďu kablowego):

CiągłoŚć obwodu poddanego działaniu ognia
(wg PN-IEC 6033'ĺ -21 ):

odporność na ogień (wg PN-EN 50200)

Oznaczenia:

Opis wyrobu

Poziomy i klasy właściwości użytkowych oraz opis i warunki dotyczące stosowania
wyrobu budowlanego:

pH > 4,3
konduktywność < 10 pS / mm

wartość skuteczna, pzez 300 s: 4000 V' 50 Hz

12 x Średnica zewnętrzna kabla

-30 'C + +90 'C

0,6 / 1kv

E30-E90

FE180

PHgO

NHXH FE180 PH3O/E30, NHXH FE180 PHgO/EgO
NHXCH FE180 PH3O/E30, NHXCH FE180 PHgO/EgO
(N)HXH FE180 PH30/E30, (N)HXH FE180 PH90/E90

(N)HXCH FE180 PH30/E30' (N)HXCH FE180 PH90/E90

Dctzgbt14.02.2017 StronaS/Stron5


