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®
Dikkat, tüm tel kablo tavalar› eflit de¤ildir: Mekanik ve elektriksel özellikler, testler, sertifikasyonlar, toplam kalite organizasyonu, bu k›lavuzda bahsedilen öneriler sadece
CABLOFIL® ile ilgilidir ve hiç bir flekilde benzeri veya taklit ürünler için geçerli olamaz.2

Güvenlik

Mekanik
Mesafe P2000 garantisi
(destekler aras› 2m.)

Cablofil®, global çözüm

Elektrik
IEC 61537 standard›na uygun olarak
test edilmifl elektriksel devaml›l›k

Elektromanyetik
Koruyucu metalik yap›

Termik
Kablolar›n ›s›nma limiti

Tasarruf
Patentli ve eflsiz güvenlik fleridi

‹nsan
gücünden

Basitlefltirilmifl
Tasar›m

Lojistik
Lokal stoklar

Kurulum
Zamandan %30 tasarruf

Bak›m
Kablo yerlerinin belirlenmesi ile
optimize edilmifl

Stoklama
5 kez daha az referans

Uzun ömürlülük

Ölçeklenebilir
Kolay müdahale

Ekolojik
Krom ya da PVC de¤ildir

Estetik
En büyük mimarlar taraf›ndan
kabul edilmifltir

Kontrol
edilebilir
Sürekli

Temiz
Mikrobik ve tozlu madde
tutmaz

Güç

Kablolar›n
havaland›rmas›
Masraflar›n azalmas›

Veri

EMC
Kan›tlanm›fl pozitif katk›

‹fllem

Esneklik
Engellerin üstesinden
gelme
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fDikkat, tüm tel kablo tavalar› eflit de¤ildir: Mekanik ve elektriksel özellikler, testler, sertifikasyonlar, toplam kalite organizasyonu, bu k›lavuzda bahsedilen öneriler sadece CABLOFIL®

ile ilgilidir ve hiç bir flekilde benzeri veya taklit ürünler için geçerli olamaz.

®

3

Teknik rehber

Homojen ve kontrollü flekilde kaynaklanm›fl, 
üstün kaliteli çelik tel deste¤i

Patentli ve eflsiz güvenlik fleridi
Mekanik ve elektrik performans›n› birlefltiren 

çabuk montaj sistemleri

Evrensel

Uluslararas›
50 ülkede bulunan

Kolay bulunabilir
1200 da¤›t›c›

Tutarl›

H›zl›l›k
Her seviyede bir FAS sistemi

Test Edilmifl
Uluslararas› standartlara
uygun 

Komple

Kaplamalar
Her türlü ortama uygun

Standartlaflt›r›lm›fl
Evrensel bir seri
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Kesinlikle yap›lmamas›
gereken ifllem
Birlefltirme parças› 

ve deste¤i asla üst üste getirmeyin.

Optimum
(%100 performans)

Birlefltirme parças›n›, 2 destek aras›
mesafenin 1/5 ine yerlefltirmek en

iyi çözümdür.

Olas›
(%70 performans)

E¤er birlefltirme L/2 ise, izin verilen
yük üzerine uygulanacak katsay›
0,7'dir.

®
Dikkat, tüm tel kablo tavalar› eflit de¤ildir: Mekanik ve elektriksel özellikler, testler, sertifikasyonlar, toplam kalite organizasyonu, bu k›lavuzda bahsedilen öneriler sadece
CABLOFIL® ile ilgilidir ve hiç bir flekilde benzeri veya taklit ürünler için geçerli olamaz.4

Birlefltirme parçalar› ba¤lama noktas›n›n ve tipinin önemi
Kablo tafl›ma performans›n›n optimum seviyede tutulmas› için, birlefltirme parçalar›n›n seçimi de
montajdaki yerleri kadar önemlidir. CABLOFIL® birlefltirme parçalar›, yüksek mekanik ve elektrik
performans› için tasarlanm›fl ve test edilmifltir.
Tam fayda sa¤lanabilmesi için, afla¤›daki önerilere uyulmas› gerekmektedir:

Tüm uzunluklar için geçerli olan genel durum

Özel durum: 2 metrelik CABLOFIL® aral›¤› (P2000)
Birlefltirme parçalar›n›n desteklerin seviyesinde veya 2 destek aras› mesafenin ortas›nda
olmas›na gerek kalmaks›z›n 2 metrelik aral›klar elde etmek için optimum bir
konfigürasyon mevcuttur. 

L/5 L/2

Tel kayna¤›n›n kalitesi ve nüfuz etme
özelli¤ine iliflkin olarak bu konfigüras-
yona uyulmas›, CABLOFIL® k›lavuz
aral›¤›nda 2 m'lik bir menzil
sa¤lanmas›n› garantileyecektir. 
(50 mm ila 500 mm aras›nda
uzunlu¤a sahip CF 54). 

Bu sonucun elde edilebilmesi için, ilk 2 destek aras› özellikle 1,5 metre ile s›n›rland›r›lm›flt›r,
sonraki desteklerin aral›¤› 2 metredir. Birlefltirme parçalar›, deste¤in daima 0,5 m mesafe
uza¤›nda, yani optimuma çok yak›n mesafede bulunurlar. (0,4 m.)

Desteklerin yerlefltirilmesi

Plan ve yön de¤iflikli¤i: kablo tavas›n›n her yön de¤ifltiriliflinden önce destekleri yerlefltirin.
90° dönüfllerin girifl ve ç›k›fl›na birer destek uygulanmas› tavsiye edilmektedir. Büyük yar›çapl› dirsekler için, e¤rinin ortas›na bir
dayanak deste¤i koyulmal›d›r.

Kablo tavas›
L: 3 metre

1,5 m

Kablo tavas›
L: 3 metre

Kablo tavas›
L: 3 metre

Birlefltirme parçalar› Birlefltirme parçalar›

2 m 2 m 2 m 2 m

0,5m 0,5m 0,5m

2. destek 3. destek 4. destek 5. destek 6. destekBafllang›ç
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Dikkat, tüm tel kablo tavalar› eflit de¤ildir: Mekanik ve elektriksel özellikler, testler, sertifikasyonlar, toplam kalite organizasyonu, bu k›lavuzda bahsedilen öneriler sadece
CABLOFIL® ile ilgilidir ve hiç bir flekilde benzeri veya taklit ürünler için geçerli olamaz.

®

5

Mekanik direnç

CABLOFIL®'in öncelikli ifllevi, etkili ve
dayan›kl› bir kablo tafl›y›c›s› olmakt›r. Tüm

ürünler ve aksesuarlar›n mekanik
performanslar› IEC 61537 uluslararas›

standard›n›n zorlu gerekliliklerine uygun
olarak test edilmifltir.

‹zin verilen yük 

Yük testi: testin IEC 61537 standard›na uygun olarak konfigürasyonu

Güvenlik

0,4 L L L

Birlefltirme parças›
ba¤lama L/5

Her CABLOFIL® referans› gereken konfigürasyonda test
edilmifltir. Bükülme, 2 destek aras› mesafenin 1/5 ine yerleflmifl
bir birlefltirme parças›yla 2 destek aras› mesafenin ortas›nda
ölçülmektedir.
Bu durumda, pratik güvenlik yükü (CPS), afla¤›da belirtilenler
aras›ndaki en zay›f de¤erdir: 
� 2 destek aras› mesafenin 1/200ine eflit bir bükülme yaratan yük.
� 1/200'deki bükülme elde edilmemiflse, 1,7 ile bölünmüfl k›r›lma

yükü.

CABLOFIL® sadece kablo tafl›ma
sistemidir ve hiçbir flekilde
üzerinde yürümeyiniz.

L/20
maks

L

L/20
maks

L

L = 2 destek 
aras› mesafe

Önemli ölçüde afl›r› yük oluflmas›
durumunda kafesli yap› hamak
fleklini al›r.

Konsollar izin verilen yükleriyle tan›mlan›rlar (daN cinsinden). Ask›lar izin
verilen torklar›yla tan›mlan›rlar (daN.m cinsinden). Tüm CABLOFIL®

destekleri test edilmifltir ve IEC 61537 standard›na uygundur. Standartla
tan›mlanan Güvenlik Pratik Yükü (CPS) afla¤›dakiler aras›ndaki en zay›f
de¤erdir: 
� En fazla L/20'ye eflit bir bükülme oluflturan yük. 
� L/20'deki bükülme elde edilmemiflse, 1,7 ile bölünmüfl k›r›lma yükü.
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CF 54/400 ila 500

CF 54/600

CF54 PG, EZ, GC

‹zin verilen yük kataloglarda belirtilmifltir. Bu
de¤er, CABLOFIL® taraf›ndan desteklenebilen
garanti yüküne denktir. Eflit da¤›lan bir yük söz
konusu oldu¤unda, DaN/m cinsinden ifade edilir.

Standarda göre 2 destek aras› mesafenin 1/100
oran›nda bir bükülme kabul edilir. CABLOF‹L®,
daha da ileri giderek, bunu 1/200 lik bir
bükülmeye indirger.

2 metrelik bir mesafe için, standart olarak 20 mm’lik
bir bükülmeye izin verilir, CABLOF‹L® ise bükülmeyi
10 mm ile s›n›rlar. ‹zin verilen yük: bükülme ² 1/200e., 1/5.'de birlefltirme

M‹L‹METRE C‹NS‹NDEN 2 DESTEK ARASI MESAFE
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Paslanmaz çelik 304 L EN 10088-2 standard› – AISI 304L – X2CrNi18.09

Afl›nmaya karfl› üstün dayan›kl›l›k sergiler: yumuflak sular, do¤al ortamlar, g›da ürünleri
(hardal ve beyaz flarap hariç).

Paslanmaz çelik 316 L EN 10088-2 standard› – AISI 316L – X2CrNiMo17.12.2

Molibden içermesi nedeniyle, granüller aras› afl›nmaya karfl› duyars›zd›r ve özellikle kimya
ve g›da endüstrisi, nitre edilmifl patlay›c› endüstrisi, dekorasyon atölyeleri, foto¤raf
laboratuarlar› ve halojen kullan›lan alanlarda (flor ve klor) kullan›l›r.

®
Dikkat, tüm tel kablo tavalar› eflit de¤ildir: Mekanik ve elektriksel özellikler, testler, sertifikasyonlar, toplam kalite organizasyonu, bu k›lavuzda bahsedilen öneriler sadece
CABLOFIL® ile ilgilidir ve hiç bir flekilde benzeri veya taklit ürünler için geçerli olamaz.6

Kablo tavalar›, özellikle  atmosferik afl›nmalara maruz kalmaktad›rlar.
Kablo tavalar›n›n bulunduklar› ortam, çelik tipi ve yüzeyde yap›lacak ifllem
seçimi aç›s›ndan göz önünde bulundurulmas› gereken bir kriterdir.

Temel unsur: ‹noks çeliklerin temizlenmesi
Ürünün uzun ömürlülü¤ü ve dolay›s›yla tesisin süreklili¤i için 
iki temel aflama mevcuttur:

• Asitli temizleme ya¤dan ar›nd›r›r ve
yabanc› maddeleri ortadan kald›r›r.

• Pozitiflefltirme çelik yüzeyinde yapay bir
krom oksit film oluflturur.

Tuz ve SO2 (sülfür dioksit) afl›nmas›na
dayan›kl›l›k testleri bu iki ifllemin önemini
göstermektedir.

Galvanik korozyon
Galvanik korozyon, aralar›nda elektrik ba¤lant›s› sa¤land›¤›nda, iki
farkl› metal aras›nda veya metal ve içerdi¤i yabanc› maddeler
aras›nda bulunan potansiyel farkl›l›¤a ba¤l› olarak oluflan
elekrokimyasal bir tepkinin sonucudur. 
Desteklerin, flasi klemenslerinin ve vidalar›n en iyi flekilde
seçilebilmesi ve dolay›s›yla yüzeye yap›lacak müdahelelerin
uygunlu¤u için, bu tepkimenin dikkate al›nmas› gerekmektedir.
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Potansiyel farklar› mili volt olarak ifade edilmifltir.
K›rm›z› çizginin alt›nda, ilgili metal ele al›nm›flt›r. 

KABLO TAVALARI AKSESUARLAR

EZ/PG EZ/GS
GC GC/DC

304 L 316 L
316 L 316 L

�

�

�

�

Korozyona aç›k ortam: paslanmaz çelik
Özellikle korozyona aç›k ortamlar kaplama üzerine de¤il çelik üzerine ifllem yapmay› gerektirir. CABLOF‹L® çok düflük karbon
oranlar› nedeniyle, afl›nmaya karfl› yüksek direnç gösteren iki ostenitik paslanmaz çelik olan 304 L ve 316 L'yi benimsemifltir
("düfllük karbon" için "L").

ifllemsiz temizlenmifl ve
pasiflefltirilmifl

ifllemsiz temizlenmifl ve
pasiflefltirilmifl
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Paslanmaz çelikKarbon çelik

304L

PGPG

x 4,1 x 3,5

Baz 100, tuz spreyi testleri endeksi: EZ

Temizleme ve pasiflefltirme paslanmaz
çeli¤e çok aç›k mat gri bir özellik verir.
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Dikkat, tüm tel kablo tavalar› eflit de¤ildir: Mekanik ve elektriksel özellikler, testler, sertifikasyonlar, toplam kalite organizasyonu, bu k›lavuzda bahsedilen öneriler sadece
CABLOFIL® ile ilgilidir ve hiç bir flekilde benzeri veya taklit ürünler için geçerli olamaz.

®

7

Paslanmazl›k

Metallerin kullan›ld›¤› her türlü uygulamada
kontrol edilemeyen afl›nma, tesisin süreklili¤i

aç›s›ndan negatif bir etki yaratabilir ve
performans›n düflmesine yol açabilir. 

Seri üretim öncesinde, Sendzimir
metodu ile galvanizleme
PG (tel) standard›: EN 10244-2 
GS standard› (aksesuarlar): EN 10142

Üretim öncesinde, çelik teller veya saclar üzerine seri
dald›rma yöntemi ile çinko kaplama tatbik edilir.
Böylelikle, parçalar›n pürüzsüz ve gri renkte olmas›
sa¤lan›r. 

Üretim sonras›nda çinko kaplama
ifllemi 
EN 12 329 standard›

Kaba çelik telden üretilmifl olan kablo tavalar› temizlenir
ve çinko içeren eloktrolit içine bat›r›l›rlar. Elektrik ak›m›n›n
geçifli, çinkonun depolanmas›n› sa¤lar.
Böylelikle pürüzsüz, hafif mavimsi giri renkte, kullan›lan
elektrolit banyosunun pH dengesine orant›l› parlakl›¤a
sahip bir yap› elde edilir. Renk ve parlakl›¤›n, kaplaman›n
afl›nmaya karfl› olan direnci aç›s›ndan olumlu veya
olumsuz bir etkisi bulunmamaktad›r.

Üretim sonras›nda s›cak
galvaniz

EN ISO 14 61 standard›

Kablo tavalar› veya aksesuarlar kaba çelik veya
sacdan üretilirler, ya¤dan ar›nd›rma ve parlatma
ifllemleri sonras›nda füzyon halindeki çinko
banyosuna tabi tutulurlar. Parçalar›n hepsi de,
önemli miktarda çinko katman›yla kaplanm›flt›r.
Böylece hafif pürüzlü, aç›k gri bir yap› elde edilir.

ÖNEML‹: Yüzeyde, çinko hidrokarbonat oluflumuna ba¤l› beyaz
lekeler oluflabilir; bu lekelerin afl›nmaya karfl› dirençlilik
aç›s›ndan bir etkisi bulunmamaktad›r. Burada önemli olan
galvanik koruman›n sa¤lanmas›d›r.

Epoksi
Reçine bazl› boya, kablo tavas›na elektrostatik
pudralama ile uygulan›r ve ard›ndan f›r›nlan›r. RAL renk
sisteminin bütün renkleri mevcuttur. 
Bilhassa estetik nedenlerle kullan›lan epoksi, afl›nmaya
karfl› yüksek dayan›kl›l›k göstermektedir.

"Klasik" ortam: çinko kapl›
çelikler
Çeliklerin galvaniz korumas›, zahmet isteyen yöntemdir.
Çinko oksitleyici ile temas çinko hidrokarbonata (beyaz)
dönüflür ve böylece çeli¤i korur.

Dacromet®

Çinko ve alüminyum bazl› kaplama, parçalara
pürüzsüz, aç›k gri bir yap› kazand›r›r.
Dacromet®sadece galvaniz banyosuna tabi tutulacak
olan küçük aksesuarlar ve vidalama aparatlar› için
kullan›lan, GC'ye efl de¤er bir koruma sa¤lar.

PG

GS

EZ
GC

DC

� Tavsiye Edilen
� Olas› PG EZGS GC DC 304L 316L

Her türlü ortam için 7 çözüm

Kablo tavalar›n›n kesilmesi s›ras›nda, bir
telin kesilmesi korumaya zarar vermez:
makas›n b›çaklar› çinko tabakas›n› hareket
ettirir ve koruyucu bir galvanik tork
oluflturur.

Devam eden koruma...

Anot Zn

Çinko hidroksit

Katod Fe

‹ç mekan kurulumu,
normal ortam

� � �

D›fl mekan kurulumu,
flehir ortam›

� � � �

Kimya sanayi,
nitro patlay›c› maddeler, � � �

foto¤raf, dekorasyon
Deniz ortam›, korozif  ortam
sülfürlü ortamlar (zay›f yo¤unlaflma)

� � �

Asitli veya alkalinli ortamlar � � � �

G›da ortam› � �

Halojenli ortam � �
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Bu 2. seri testler ile, metal (tel veya sac) kablo tavalar›n›n
hafifletici etkisi onaylanmaktad›r. 
Bu testlerden ç›kan sonuca göre, iyi bir EMC için flunlar
gerekmektedir:

� Metal kablo tavas› kullanmak 
� Kablo tavas›n›, tesis toprak hatt›na ba¤lanmas› 

Bu testler flunlar›n önemini ortaya koymufltur:
� Aral›k mesafelerine uyulmas›
� Birbirlerinden belli mesafe uzakl›klarda, iki farkl› kablo

tavas› kullan›lmas› 
� fiebekelerin uygun bir bölümleme ile birbirlerinden

ayr›lmas›

®
Dikkat, tüm tel kablo tavalar› eflit de¤ildir: Mekanik ve elektriksel özellikler, testler, sertifikasyonlar, toplam kalite organizasyonu, bu k›lavuzda bahsedilen öneriler sadece CABLOFIL®

ile ilgilidir ve hiç bir flekilde benzeri veya taklit ürünler için geçerli olamaz.8

EMC testleri (Elektromanyetik Uyumluluk)
Ba¤›ms›z ve akredite iki laboratuar olan AEMC Mesures ve CETIM taraf›ndan
yürütülen testler, CABLOFIL®'in tesisat›n EMC'ye pozitif katk›s›n› göstermektedir.

1.testin konfigürasyonu
Harici bir elektromanyetik alanda bulunan veri kablosu

‹zolasyonu sa¤lanm›fl anekoik (tam yans›mas›z) odada bulunan 
(Cat 5e UTP) veri kablosu, elektromanyetik bozulmalara sebebiyet
veren yapay bir elektromanyetik
alana maruz kal›r. fiasiye
ba¤lanan her tava test edilir.

2.testin konfigürasyonu
Enerji kablosu civar›nda bulunan veri iletim kablolar›
‹zolasyonu sa¤lanm›fl anekoik (tam yans›mas›z) odada
bulunan Cat 6 bir UTP veri kablosu, enerji kablosu taraf›ndan
yay›lan bir elektromanyetik alana maruz kalmaktad›r.
Afla¤›daki parametreler üzerinde çal›flmaktad›r:

• Kablo tavas›n›n topra¤a ba¤lanmas›
• Aradaki mesafe: 0, 10, 20, 30 cm
• Kablo tavas› tipi: tel örgü, delikli tava, ve kablo kanal›
• Birbirlerinden ayr› kablo tavalar›
• Ayraçl› veya ayraçs›z ortak kablo tavalar›

test edilmifl olan 118 konfigürasyon

Sonuçlar ve ç›kar›mlar
Kablo tavalar›n›n, kaynakl› telin ve kapakl› veya kapaks›z
delikli sac›n farkl› konfigürasyonlar› çerçevesindeki
ölçümlerin basit bir karfl›laflt›rmas›, kablo sisteminin EMC
oran›n›n de¤erini vermektedir. 
Bu testler, tel ve sac›n ayn› "Faraday kafesi" etkisi
sundu¤unu göstermektedir.
Bu testler sonucunda, sadece afla¤›daki unsurlar›n dikkate
al›nmas› gerekti¤i sonucuna var›lmaktad›r:

� Metal kablo tavas›n›n kullan›m›
� kablo tavas›n›n topra¤a ba¤lanmas›
� duruma göre kapak kullan›m›

Sonuçlar ve ç›kar›mlar

CABLOFIL®

Metalik kablo tavas›
olmayan kablo: referans

Delikli sac içindeki kablo Kablo bo¤az› içindeki kablo + kapak

CABLOFIL®

içindeki kapakl› kablo

Metalik olmayan kablo tavalar› (PVC, kar›fl›k
materyaller), elektromanyetik bozukluklar
aç›s›ndan etkisizdirler.

Veri aktar›m kablolar›yla, enerji kablolar›n› asla
ayn› kablo bo¤az› içine yerlefltirmeyin.

Güç kablosunda ak›m enjeksiyonu
taraf›ndan elektromanyetik bozukluk
oluflturulmas› 

Veri kablosunda oluflan bozukluk derecesi

MÜKEMMEL MÜMKÜN D‹KKAT

Sonuç
! !

Optimum EMC performanslar›
Kablo düzenlemelerinin görsel kontrolü

Tel kablo tavas›na efl de¤er olan
performanslar, s›n›rl› görsel kontrol hariç

Enerji kablolar› ve veri iletim kablolar›n›
Hiçbir flekilde birbirlerine kar›flt›rmay›n

118 konfigürasyondan 3'ünün etkisinin karfl›laflt›r›lmas› 

D‹KKAT

! Metal olmayan sistemler
EMCüzerinde hiçbir etkiye sahip

de¤illerdir.
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Elektromanyetik
uyumluluk

EMC, bozuklu¤a yol açan kaynak ve etkiye
maruz kalan unsur aras›ndaki

elektromanyetik kirlilik oluflumunun
incelenmesini içerir. 

Alt›n Kurallar!

Kaynak Kuplaj
Negatif etkiye 

maruz kalan unsur

Kaynak örne¤i: frekans varyatörleri, mobil telefonlar,
y›ld›r›m, enerji kablolar›...
Negatif etkiye maruz kalan unsur örne¤i: bilgi ifllem
cihazlar›, elektrikli cihazlar, veri kablolar›...

CABLOFIL® çözümü
� Aç›k yap›s›, kablolar›n ayr›lma mesafesini kontrol etmeyi kolaylaflt›r›r.
� Yerlefltirme kolayl›¤› ve metalik yap›s› her durumda mükemmel bir elektriksel devaml›l›k

sa¤lar: birlefltirme parçalar›, dönüfller, seviye de¤ifliklikleri, duvar geçiflleri...
� Aç›k yap›s› crosstalk olgular›n› azalt›r.

Elektrik iletkenli¤ini
kontrol edin: 
Metalik kablo tavas› ve
birlefltirme parças›

Kablo tavalar›n› toprak
hatt›na ba¤lay›n
(her 15 ila 20 m.de bir)

Farkl› tip kablo gruplar›n›
dik aç›yla birbirlerine
çaprazlay›n

Enerji kablolar› ve veri
iletim kablolar›n›
birbirlerinden ay›r›n
(20 cm aral›k)
EN 50174-2

‹flleyifl
Elektromanyetik bozukluklar, zararl› etkiye
maruz kalan bir unsuru kirleten bir kaynak
taraf›ndan yay›nlan›rlar. Elektromanyetik
bozukluklar›n aktar›m yöntemine kuplaj denir.
EMC problemi yaln›zca, etkiye maruz kalan
unsur, etkiyi yayan kaynak ve kuplaj üçlüsü
biraraya geldi¤inde oluflur. ‹yi bir EMC elde
edilmesi için, bu üç faktörden birinin etkisinin
azalt›lmas› veya ortadan kald›r›lmas›
gerekmektedir.
Bir metalik kablo tavas›, e¤er mükemmel bir
iletkenli¤e sahip ve tesisin eflpotansiyel hatt›na
dahil edilmiflse, kuplaj darbesini indirger ve
elektrik tesisi için iyi bir EMC sa¤lanmas›na
katk›da bulunur. 
Bununla birlikte, elektrik tesislerine iliflkin
mesleki kurallara uyulmas› gerekmektedir.

Toprak hatt›na ba¤lanm›fl olan CABLOFIL® metalik kablo tavas›, elektrik tesisi dahilinde 
mükemmel bir EMC (Elektromanyetik uyumluluk standartlar›) seviyesinin elde edilmesine katk›da bulunur.
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Toprak
hatt›

Elektrik iletkenli¤i nosyonu: tesisin toprak(1)

hatt›na ba¤lanmas› can ve mal güvenli¤i
aç›s›ndan gerekli ve zorunludur. Üstelik, EMC
aç›s›ndan etkili bir katk›da bulunmaktad›r.
(1)bazen "topraklama" olarak da adland›r›l›r. 

Toprak hatt›na dahil edilmifl
CABLOFIL®

Kablo tavas›n›n uzunlu¤unun önem tafl›mas› halinde, her 15
ila 20 m mesafede bir ifllevsel eflpotansiyelite
ba¤lant›lar›n›n gerçeklefltirilmesi önerilmektedir.
(UTE C15-900 Frans›z uygulamalar rehberinden al›nt›)

EMC ve güvenlik avantajlar›ndan yararlanmak için, CABLOFIL®

her 15 ila 20 m mesafede bir tesisin toprak hatt›na
ba¤lanmal›d›r.15 ila 20 metreden k›sa bir mesafe uygulamas›
için,CABLOF‹L® in her uç noktas›n›n ba¤lanmas› gerekir. Olas›
hatal› ak›m ve gürültü ak›mlar›n› uygun bir flekilde
boflaltabilmek için, elektrik devresinin tamamlanmas›
gerekmektedir, bu da kablo tavalar› ile gerçeklefltirilir.

Koruma iletkeninin rolü: Koruma iletkeni, kablo tavalar›n›
flasiye ba¤laman›n en basit ve etkili yoludur.

Tan›m
Toprak hatt›, bir binan›n kendi aralar›nda birbirlerine ba¤lanm›fl
olan metal parçalar›n›n tamam›ndan oluflmaktad›r: Toplu
flebekenin eflpotansiyelini sa¤lamak amac›yla, aralar›nda
birbirlerine ba¤lanmas› gereken kirifller, kondüitler, kablo
tavalar›, cihazlar›n metal iskeletleri ve di¤er bütün unsurlar.

Grifequip: 6 ila 35 mm2. kesitli koruma iletkenleri için ekonomik ve basit bir uygulama
sa¤layan alüminyum konnektör 

Bi-metal klemens: 16,35 ve 50 mm2 koruma iletkenleri için emin ve kal›c› bir uygulama
amac›yla bi-metal konnektör 

Klemens deste¤i + bi-metal klemens: En zorlu flartnamelere uygun uygulama için.

Uygun aksesuarlar
Tesis kurucusu, herfleyden önce koruma iletkeni kesitini belirlemelidir. CABLOFIL® tesise adapte edilmifl olan genifl bir
aksesuar serisi önermektedir:

Eflpotansiyel toprak hatt›n›n
avantajlar›
Eflpotansiyel toprak hatt›. Olas› hata ak›mlar›n›
ve parazit ak›mlar› topra¤›n yüzeyine kadar
boflaltmaktad›r.
Böylece:
� Can ve mal güvenli¤i sa¤lan›r
� Tatmin edici bir EMC performans seviyesi

elde edilir
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Elektriksel
devaml›l›k

Can ve mal güvenli¤i için gerekli temel
kavram; elektriksel devaml›l›k iyi bir elektrik

tesisinin EMC'sine katk›da bulunur.

Mükemmel bir elektrik devaml›l›¤›n›n
amac›

Kablo tavas›n›n her bir unsurunun elektrik potansiyeline
ba¤lanmas› ile olas› ak›mlar›n boflalt›lmas› sa¤lan›r ve dolay›s›yla:

Birlefltirme parças› yok
= TEHL‹KE

Her türlü elektrik çarp›lmas› riskinden kaç›narak: can
ve mal güvenli¤i sa¤lamak

Kablo tavas›n›n
metalik yap›s›,
elektromanyetik
bozuklu¤un bir
k›sm›n› emerek
gürültü ak›m›na
dönüfltürür.

Bir tesisin EMC'sine katk›da bulunur: elektromanyetik
bozukluklar›n neden oldu¤u gürültü ak›mlar›n› boflaltarak.

CABLOFIL®

Test edilmifl olan CABLOFIL® telleri, kablo
tavas›na maksimum 5 m½/m. direnç ön
gören IEC 61 537 standard›n›n
gereklerinden daha ileridir.

Tan›m
Bir sistemin elektriksel devaml›l›¤›, o sistemin elektrik ak›m›n› iletme
elverifllili¤i anlam›na gelmektedir. Her sistem, direnci ile R belirtilir. 
E¤er R = 0 ½ ise: sistem mükemmel bir devaml›l›¤a sahip demektir
E¤er R sonsuz ise: sistem mükemmel bir izolasyona sahip demektir
Bir sistemin direnci ne kadar zay›f ise, elektriksel devaml›l›¤› o
derece yüksektir.

CABLOFIL®
birlefltirme parçalar›

IEC 61 537 standard›na göre birlefltirme
parçalar›n›n azami direnci 50 m½ olmal›d›r. 
Test, sistem içinden (kablo tavas› +
birlefltirme parças›) elektrik ak›m›
geçirilmesi ve birlefltirme parças›n›n
direncinin ölçülmesi fleklindedir.

Test konfigürasyonu

Testlerin sonucu
CABLOFIL® ba¤lant› parçalar› için ortalama
0,82 m½, veya standart gereklerinin 50 ila 80
kere daha üstündedir.

Bütün CABLOFIL®

ba¤lant› parçalar› test edilmifltir
ve standartlara uygundur.

Bu testlerden elde edilen tam sonuçlar› incelemek için,
teknik servisimizden istemeniz yeterli olacakt›r.

Birlefltirme parçalar› 
= GÜVENL‹K

Elektromanyetik bozulma

Test edilmifl elektriksel
devaml›l›k

<1m½

! Epoksi kapl› metalik kablo tavalar› ak›m› iletmezler. 
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Kablolar›n havaland›rmas›
Güç kablolar›n›n ›s›nmas›n›n s›n›rland›r›lmas›, iflletim ve tesis harcamalar›
üzerinde ek bir tasarruf sa¤lanmas›na olanak verir. CABLOFIL® aç›k yap›s›,
maksimum havaland›rmay› garantilemektedir.

Bir resmi rapor

Bir kablonun performans seviyesi, elektriksel dayan›m›na ba¤l›d›r.
Bu durum dirençle orant›l›d›r. Direnç ise s›cakla orant›l›d›r. S›cakl›k
artt›¤›nda, kablo direnci artar ve kablo performans› düfler.

Kablodan elektrik ak›m› geçerken, bak›r veya alüminyum olan
merkezi iletken çal›flma ›s›s› olan 70°C ila 80°C’ye ç›kar. 

Kablo taraf›ndan ortaya ç›kan Joule etkisi, serbest havada hiçbir
sorun yaratmaz. Ancak s›n›rl› bir ortamda, kapal› kablo tavalar›nda
oldu¤u gibi, kablo ›s›nacak ve performans› azalacakt›r: 
Dolay›s›yla daha düflük ak›mlar tafl›nacakt›r. 

Yap›lan araflt›rmalar, afl›r› derecede ›s›nan kablolar›n enerji israf›na
yol açt›¤›n› ortaya koymaktad›r.

Teknik ve finansal avantajlar
CABLOFIL® taraf›ndan desteklenen kablo performanslar›, tam

olarak iflletilirler; bu da tüm seviyelerde masraf›n azalt›lmas›

anlam›na gelmektedir.

� Kesitin optimum duruma getirilmesi, yani kablo harcamas›n›n
optimum duruma getirilmesi

� Montaj süresinin azalt›lmas›, yani ifl gücünden kazan›lmas› 

� Is›nmas›n s›n›rland›r›lmas›, yani enerji tüketiminden kazan›lmas›

Bu flekilde gerçeklefltirilen enerji tasarrruflar›, sera etkisine karfl›
mücadeleye de yard›mc› olmaktad›r.

‹ki çözüm
Masrafl› çözüm: kablo kesitini artt›r›n.
Ekonomik çözüm: CABLOFIL® kullanarak kabloyu havaland›r›n

%90 fleffal›k ile, CABLOFIL® serbest havada bulunan bir kabloya en
yak›n çözümdür ve zaten standartlar taraf›ndan da bir çok durumda bu
flekilde kabul edilmifltir.
NFC 15-100 Frans›z standard› (IEC 60 364 uluslararas› standarttan
esinlenilmifltir) tesis için ele al›nan yerlefltirme moduna göre
kullan›lacak olan kablo kesitlerinin boyutlar› hakk›nda kullan›m bilgileri
vermektedir. 

Hafif havaland›rmal› veya havaland›rmas›z yerlefltirme modu
kullan›ld›¤›nda baz› konfigürasyonlar (kablolama çerçevesinde üstüste
y›¤›lm›fl olan güç kablolar›) CABLOFIL®'le oldu¤undan 1,5 veya 2 kat›
daha büyük kesitli kablo kullan›lmas›n› gerektirir.

50 60 70 80 90 100

0,280
0,275

0,270

0,265

0,260

0,255

0,250

0,245

0,240

0,235

(½.m)

Bak›r›n dirençlili¤i, ›s›ya göre farkl›l›k gösterir. 
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Enerji kablolar›

Güç flebekelerinin tesisatland›r›lmas›, yüksek
performansl› kablo tafl›ma sistemlerine

ihtiyaç yaratm›flt›r. CABLOFIL® sa¤lam, h›zl›,
güvenli, temiz ve havalanan bir sistem

sunarak bunun da ötesine geçmifltir.

Çok say›da referans

Çelik z›rhl›, tek ve çok damarl› kablolar bir elektrik
tesisat›nda en çok kullan›lan kablolard›r. Elektrik
tesisatlar›n›n çal›flmas› için gereken enerjiyi tafl›rlar.
Bir enerji kablosunun seçimi genel olarak iki kritere
uygun olmal›d›r: 

� Mekanik kriteri: gerilme, atefle dayan›kl›l›k,
so¤u¤a dayan›kl›l›k, kimyasal dayan›kl›l›k, floka
dayan›kl›, titreflimlere dayan›kl›...

� Elektrik kriteri: alternatif veya do¤ru ak›m,
çok düflük, düflük, orta, yüksek veya çok yüksek
gerilim, monofaze veya trifaze...

Bu özelliklerin bir araya gelmesi, elektrik dünyas›nda
karfl›lafl›lan tüm uygulamalara karfl›l›k vermeyi
sa¤lamaktad›r. Kablo referanslar› say›lamayacak
kadar çoktur.

Mekanik performans
CABLOFIL® bir dizi mekanik teste tabi tutulmufltur.
Referanslar›n her biri güç kablolar›n› desteklemeye
dayan›kl›d›r. Kataloglarda verilen yükleme tablolar›
en uygun referans› seçmeyi sa¤lar.

CABLOFIL® çözümü

Esneklik
Tüm CABLOFIL®, aksesuarlar›, kablolar›n bükülme
yar› çaplar›n› koruyarak flantiyedeki dönüfl ve seviye
farkl›l›klar›na uyum sa¤lar.

Bak›m
Aç›k yap›, kablolar›n yerleflimlerinin kontrol
edilebilmesini sa¤lar ve bak›m operasyonlar›n›
kolaylaflt›r›r.

Güvenlik
Can ve mal güvenli¤i sebebiyle, yeterli boyutlarda
bir koruma iletkeni gerekmektedir. CABLOFIL®

uygun aksesuarlar›n kullan›m›n› tavsiye etmektedir.
(Bkz. toprak hatt›)

Temizlik
Kirletici maddelerin tutulmas›, mikrop birikmesi vs.,
CABLOFIL® yap›s› sayesinde kolayl›kla engellenmek-
tedir.
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Güvenilirlik ve dayan›kl›l›k
‹flletmecinin iki büyük düflüncesi, tesislerinin güvenilirli¤i ve dayan›kl›l›¤›d›r. CABLOFIL®'in,
kablolarda afl›r› yüklenme olmas› durumunda dahi olumlu katk›s›n› ölçmek amac›yla,
ba¤›ms›z testler gerçeklefltirilmifltir.. 

Ba¤›ms›z testler
Burada amaç, düz tabanl› geleneksel bir tava ile
karfl›laflt›r›ld›¤nda, Cat 5e ve Cat 6 kablolar için CABLOFIL®

kullan›m›n›n k›sa ve uzun vadedeki olumlu etkilerini detayl›
bir flekilde anlayabilmektir.

CABLOFIL® bu kablo tavalar›n›, sertifikasyon ve inceleme
alan›nda dünya lideri olan ETL’nin birimi olan Intertek
Testing Services laboratuarlar›n›n test ettirmifltir.

Yük alt›nda güvenilirlik testi: Testin konfigürasyonu
90 metre Cat 5e ve Cat 6 kablolar› yüksüz olarak test edilirler ve ard›ndan üstüste
istiflenmifl 40 kablo kitlesine efl de¤er mekanik bir karfl› yüke tabi tutulurlar.
Her bir konfigürasyon için Return Loss ölçümlerinin karfl›laflt›r›lmas›, destek
etkisini tan›mlar.

Sonuçlar:
Testler, üzerinde 40 adet kablo
bulunan Cat 5e ve Cat 6 kablolar›
için, CABLOFIL® kablo tavas› ve
düz yüzeyli deste¤i aras›nda
hiçbir farkl› hareket olmad›¤›n›
göstermektedir. 

Yüklü olmayan CABLOFIL® Yüklü CABLOFIL®

Yüklü olmayan düz düzey Yüklü düz düzey

Yük alt›nda süreklilik testi
Bir veri kablosu tesisinden zaman›nda geliflme elde edebilmek için, son derece s›k›
standartlardan esinlenilmifl olan 15 y›ll›k simülasyonlar ile ayn› testler
gerçeklefltirilmektedir. Kablolar ve tavalar 2 haftal›k bir periyotta, 200 kere güçlü
s›cakl›k farkl›l›klar›na (-40°C ila +85°C) maruz b›rak›lm›flt›r. 

Sonuçlar:
Aç›k ve havadar bir sistem olan
CABLOFIL® içindeki kablo, ›s›n›n
da¤›t›lamad›¤› kapal› bir sistemden
daha iyi performans sonuçlar›
vermektedir.

Detayl› sonuçlar› incelemek istedi¤inizde, teknik servisimizden istemeniz yeterli olacakt›r.

Ölçümler
Afla¤›daki iki test için, kablolar›n karakteristik
parametreleri (NEXT, FEXT, LCL, Güç kayb›, Return
Loss...) farkl› konfigürasyonlar çerçevesinde ölçülmüfltür.

Karfl›lat›rmalar›n gerçeklefltirilmesi için esas al›nan genel
parametre Return Loss'tur. (yans›man›n zay›flamas›):
Burada söz konusu olan, kablonun empedans düzenlili¤ini
belirlemektir. Her düzensizlik, kayna¤›na do¤ru bir sinyal
dönüflüne yol açmaktad›r.

ANSI/TIA/EIA 568 & 569 standartlar› "Veri A¤› Kablo Standartlar›"

Eksiksiz uluslararas› bir standard›n bulunmamas› halinde, oldukça tam bir yap›ya sahip olan bu iki Amerikan standard›
geçerlidir. 
568, bir flebekenin planlanmas› ve kurulmas›n› kapsar. Test parametreleri ve performans seviyesi de buna dahildir.
569, kurulma kurallar›n› ve daha ayr›nt›l› bir flekilde kablolama modlar›n› kapsar. 
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Veri kablolar›n›n teknolojik geliflimi 
ilerlemektedir ve yüksek debili veri a¤lar›n›n

kullan›m› h›zla artmaktad›r. CABLOFIL®

kendili¤inden bak›r iletiflim kablolar›n›n 
ideal tafl›y›c›s› haline gelmektedir 

(koaksiyel kablolar ve bükümlü çiftler)

Yeni performanslar için
yeni standartlar

Bir kategori, tek bir parçan›n
performans seviyesini gösterir: bir
kablo, bir konnektör veya bir kordon
Örne¤in bir kablo e¤er Cat 6 için
istenen gerekleri baflarmas› halinde
"Cat 6" olarak damgalanacakt›r. 

Bir s›n›f bir çok parçadan oluflan bir
ba¤lant›n›n performans seviyesini
gösterir (örne¤in, kablo + konnektör)
Yani bir s›n›f, bir parçan›n parça
karakteristik özelliklerinin belirlenmesine
de¤il, bir tesisin performans
seviyesinin belirlenmesine yarar.

fiartname oluflturulurken, elde
edilmesi istenen uygulama s›n›f› ve kurulacak olan
parçalar›n kategorisinin belirlenmesi önerilmektedir.

Koaksiyel kablo
Düflük maliyetli ve kullan›m› kolayd›r. Metal korumal›
koaksiyel kablolar, düflük seviyedeki dijital sinyallerin
çabuk bir flekilde aktar›lmas›n› sa¤lamak amac›yla
bilgisayar ve endüstri alan›nda kullan›l›rlar. 

Büklümlü çift
Bu tip kablolar yerel flebekeler dahilindeki telefon ve
bilgisayar alan›nda daha yayg›n olarak kullan›l›rlar.
Kendi aralar›nda bükülmüfl olan 2 adet bak›r telden
oluflan çiftler, plastik arac›l›¤›ya birbirlerinden izole
edilir ve k›l›f içine al›n›rlar. 

U/UTP ex UTP, Unshielded Twisted Pair:
ekranlanmam›fl k›l›f içinde bulunan
büklümlü çiftler. Dünyada en çok
kullan›lan ve en ucuz olan tiptir.

F/UTP ex FTP, Foiled Twisted Pair:
Ekranlanm›fl bir k›l›f içinde büklümlü
çiftler Fransa'da büyük çapta kullan›l›r.

S/FTP veya S-STP Screened Shielded Twisted
Pair: Metal korumal› bir k›l›f içinde
ekranlanm›fl bükülmüfl çiftler. Genel
olarak Almanya'da kullan›l›r.

Kablolar›n kullan›ma uygun hale getirilmesi, tesisin performans›n›n sa¤lanmas›n›n ana unsurudur: bükülme yar› çap›na
uyulmas› ve kablolar›n titiz bir flekilde konulmas› gerekir. CABLOFIL®, tamamen DATA kablolar›na ayr›lm›fl olan tam bir
sistem sunmaktad›r. 

Bak›r veri
kablolar›

S›n›f Frekans

Koruma k›l›f›

Metal örgü

Dielektrik

Bak›r çubuk

Cat 3 16 MHz
Cat 4 20 MHz
Cat 5 100 MHz
Cat 6 250 MHz
Cat 7 600 MHz

FrekansKategori

A 100 kHz
B 1 MHz
C 16 MHz
D 100 MHz
E 250 MHz
F 600 MHz

Elektromanyetik bozukluklara karfl› etkili olabilmek
için, FTP ve SFTP kablolar›n›n ekranlamas›, toprak
hatt›na her iki ucundan ba¤lanmal›d›r.

Önemli
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Çekme kuvveti denemeleri

Sa¤lam bir yap›
Fiber optik kablolar›n dayan›ks›z oldu¤u gibi bir kan› vard›r,
halbuki bu kablolar çeflitli standartlara, örne¤in NFC 93-850
Frans›z standartlar›nca belirlenen en zorlu testlere tabi
tutulmaktad›rlar. 

100 metre uzunlu¤undaki optik kablo, 10 dakika boyunca ardarda 3 çekme kuvvetine
maruz kal›r: To = 220 daN; Tn = 300 daN; Tm = 350 daN 

Çekme kuvveti, optik kablonun ucuna uygulanan bir T gücü taraf›ndan tan›mlan›r. 

Afla¤›daki 3 noktan›n sa¤lanmas› halinde denemelerden al›nan sonuç olumlu demektir:
a. 3 çekme denemesini takiben iletim unsurunda de¤iflme görülmedi 
b. To için uzama s›f›r*
c.Tm için uzama < 15 cm (veya toplam uzunlu¤un < %0,15)
* Optik kablo üzerine güç uygulanmas›n› takiben ortaya ç›kan toplam uzama

Optik kabloya
uygulanan T gücü

Ezme denemeleri
Fiber 5 dakika boyunca, kablonun uç k›s›mlar›ndan 5 metre mesafede 30 daN/cm bir güce
maruz kal›r. fiu durumda test baflar›yla gerçekleflmifl demektir:
a. Kaplama üzerinde, ç›plak gözle görülebilen delinme, çatlama kopma olmamal›d›r.
b. Fiber optiki belirleyen iletim unsurundaki de¤iflim s›f›r olmal›d›r (yaklafl›k 0,1 dB). F ezme gücü

Bükülme denemeleri

Silindir çevresine 
sar›l› halde fiber optik

CABLOFIL® çözümü
Bak›r kablo gibi, fiber optik kablo da tesisin kurallar›na uygun olmal›d›r. CABLOFIL® 3 ana unsur
içermektedir:
� Tel sar›lm›fl olan bir yap› ve pürüzsüz bir güvenlik fleridi.
� Uygun aksesuar serisi
� Tesise uygun kalitede bir kontrol ve bak›m sa¤layan bir fleffafl›k. 

T

F = 30 DaN/cm

5 m

Bu denemeler 30 cm çap›ndaki bir silindir üzerinde gerçeklefltirilir.
Denemelerden sonra hiçbir çatlak ve k›vr›m gözlenmemelidir.
* kablolar›n sar›ld›¤› silindir

• En verimli ve en güvenli iletim yöntemi
• Çok yüksek bilgi ak›fl›, 1 Gb/s’ye kadar 
• Sinyalde düflük güç kayb›: uzun mesafelere

iletim

• Elektromanyetik bozukluklara karfl› koruma
• Hiçbir elektromanyetik ›fl›n yok
• Ba¤lant›n›n güvenli¤i ve gizlilik
• Paslanmaya karfl› dirençlilik

Avantajlar›
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Fiber optik veri
kablolar›

Fiber optiklerin geliflimi, direk olarak farkl› terminaller
aras›ndaki verilerin giderek artan çabuk al›flverifl

talebinden ileri gelmektedir. Elektromanyetik
bozukluklara karfl› duyars›z olmas› ve sinyal iletim

özellikleri sayesinde, yüksek h›zl› aktar›mlar için ideal
bir çözüm halini alm›flt›r.

Tan›m
Fiber optik, dijital verileri bir ›fl›k demeti halinde
içinden geçti¤i çok ince yap›da camdan oluflan bir
kablodur.

Bir fiber opti¤in desibel (dB) cinsinden verilen iletim
faktörü, verilerin aktar›m kalitesini gösterir. 

Birincil k›l›f
Optik k›l›f

Koruma
kaplamas›

Optik iç k›s›m

Optik dalgalar, silis, plastik veya kuartz olan optik iç k›s›mdan yay›l›rlar. 
‹ç k›sm›n çap› 50 ila 200 mikrondur.

Optik k›l›f, iç k›s›mdaki optik dalgalar› kaplar: ›fl›kl› ›fl›n, optik k›l›f taraf›ndan
oluflturulan çeperler üzerinde ardarda yans›malarla da¤›l›r.

Genellikle 25 ila 100 mikron plastik tabakadan oluflan koruma kaplamas›, fibere
yads›namayacak mekanik özellikler kazand›rmaktad›r. 

Ifl›kl› ›fl›n Fiber optik kablolar›n boyutlar›
Bir fiber optik kablonun boyutu, optik k›l›f ve iç çap referans al›narak belirlenir.
En s›k karfl›lafl›lan boyutlar 9/125, 50/125, 62.5/125 ve 100/140 mikrondur.

Fiber optik tipleri

Monomod fiber optik 
‹ç k›s›m çok incedir ve neredeyse dümdüz ›fl›kl› bir ak›m yay›lmas›n› sa¤lar.
Bu tip fiberler, telekom hizmetlerinde, backbone'larda ve çok uzun mesafeli
ba¤lant›larda (bir kaç km) s›kl›kla kullan›l›r.

Step-index multimod fiber optik
‹ç k›s›m d›fl k›l›fa göre daha genifltir. Bu tip fiber, k›sa mesafeler için çok
verimli sonuçlar vermektedir, ancak çok az kullan›l›r.

Graded-index multimod fiber optik
‹ç taraf ve k›l›f, birbiri ard›na gelen cam katmanlardan oluflur. Orta
uzunluktaki mesafeler, yerel flebekeler ve binalar içindeki ana omurgalar için
s›kl›kla kullan›lmaktad›r. 
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CABLOFIL®, DIN 4102-12: 1998-11. Alman standard›na göre E 30-E 90
sertifikal› ilk tel kablo tavas› üreticisidir. 

CABLOFIL®, sertifikal› kablo
tafl›ma sistemi E 30-E 90
Test sonras›nda kablo tavalar›n›n yap›s› normal.
Kablolar ve kablo tavalar›n›n mekanik özellikleri zarar
görse bile, görevlerini yerlerine getirirler: tesisin belli bir
süre devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›.

Süre

> 30 dak
Homologasyon

E 30
> 60 dak E 60
> 90 dak E 90

Test edilmifl konfigürasyonlar
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Atefle dayan›kl›l›k

Ana amac› olan güvenlik testleri, elektrik
donan›mlar›n›n atefl karfl›s›ndaki tepkisinin

tan›mlanmas› fleklindedir. Baflar›l› bir flekilde 
test edilmifl olan CABLOFIL®, atefl-güvenlik 
gereklerine cevap veren bir kablo tavas›d›r. 

DIN 4102-12 standard›
Referans Alman standard›d›r. Atefle tutma ile
ilgili halen bir Avrupa standard› yoktur. Buna
ra¤men “Kablo sistemlerinin” yang›na karfl›
performans› gitgide önem kazanmaktad›r.

DIN 4102-12 Alman standart›, kablo tavalar›, aksesuarlar ve
kablolardan oluflan sistemin tamam›n›n, minimum 3 metre
uzunlu¤undaki bir f›r›n içinde, 30, 60 veya 90 dakika boyunca 1000°C
›s›ya dek test edilmesinin gerekti¤ini belirtir. 

Testin amac›, elektrik sisteminin iyi bir flekilde çal›flt›¤›n›n
onaylanmas› ve hayati bilgilerin (imdat ›fl›klar›, vantilatörler, imdat
ç›k›fl›, yang›n alarm›...) acil durumda kurtarma çal›flmalar›n›n
organizasyonu için yeterli süre dayanabilmesinin garantilenmesidir. 

Test konfigürasyonu 
Bunlar CABLOFIL®'in testleri baflar›yla tamamlam›fl olan standart
ürünleridir, spesifik bir seri gelifltirme masraf›na gerek kalmaz.

CABLOFIL® taraf›ndan kullan›lan konfigürasyon 1250 mm destek
aras› mesafeli kablo sistemidir. Kabul edilebilir maksimum yük
10kg/m'dir. 

Is› art›fl›, DIN 4102-12 ile belirlenen ›s› e¤risine (ETK) göre
gerçeklefltirilir.

E90 testi, bir kablo tavas›n› tam flekliyle de¤erlendirmemekte,
ancak belli bafll› bir kablo modeli veya kablo üreticisi ile birlikte CABLOFIL®'in özelliklerini belirtmektedir. Bu durum
testin karmafl›kl›¤›n› ortaya koymaktad›r, ancak birçok kablonun daha önceden baflar›yla test edilmifl oldu¤u bu
testin uygunlu¤u da ortadad›r: Eupen, Dätwyler ve Alcatel. Kablolar çiftler halinde test edilirler.

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

0 mn 30 mn 60 mn 90 mn

830C
930C

1000 C
C

Dört IBMB

IBMB laboratuvar› - Institut für Baustoffe,
Massivbau & Brandschutz- testlerin
gerçeklefltirilmesi ve ilgili sertifikalar›n
sa¤lanmas› konusunda tan›nm›flt›r. 4102-12
standard›nda belirtilen testlerin koflullar›na
uygunlu¤unu takip eder.

EZ Path, CABLOF‹L® atefl önleyici çözüm
EZ Path atefl önleyici kutu, duman ve ateflin iç yüzeye
ulaflmas› gibi problemlere karfl› bir CABLOFIL® çözümüdür.

� ekonomik ve kolay: çabuk ve basit kurulum

� elektriksel devaml›l›k ve EMC: Standarda uygun

� 240 dakika atefle dayan›kl›l›k kural›na uygun (standart
EN1366-3)
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Standartlar
IEC 61 537 standard›: "kablo sistemleri için kablo tava sistemleri ve kablolu ölçek
sistemleri" kablo tavalar›n›n karakteristik özelliklerini belirler.

IEC 61 537 standard› 
Bu standart, kablo tavalar›nda, konsollarda, asma halkalar›nda
ve di¤er aksesuarlarda gerçeklefltirilecek olan mekanik testlerin
konfigürasyonunu belirler. Ayr›ca, kablo tavalar› ve birlefltirme
parçalar›n›n ihtiyaçlar›na cevap vermesi gereken elektriksel
devaml›l›k test yöntemleri ve gereklerini de belirler.

Bilinmesi gereken standartlar 
Fransa'da, kullan›ma bafllamaya iliflkin bilinmesi gereken
standartlar afla¤›daki gibidir:

� NFC 15-100 kuruluma iliflkin standart: "Düflük Gerilimli
Elektrik Tesisleri" (IEC 60 364 uluslararas› standart örnek
al›nm›fl)

� UTE C 15-900 uygulama k›lavuzu: "Alçak Gerilimli Elektrik
Tesisleri" - Analog ve tersiyer yerel alanlar›n›n tesisleri
çerçevesindeki iletiflim flebekeleri ve güç flebekelerinin
uygulamaya konulmas› ve birlikte çalflmas›

� EN 50174-2 standard›: "Enformasyon teknolojisi – Kablo
kurulumu".

� UTE C 15-520 uygulama k›lavuzu: "Alçak Gerilimli Elektrik
Tesisleri. Kanalizasyonlar, Kurma modlar›, Ba¤lant›".

� UTE C 15-103 uygulama k›lavuzu: "Alçak Gerilimli Elektrik
Tesisleri. D›fl etkilere göre elektrik materyalerinin seçimi
(kanalizasyonlar dahil)" 

CABLOFIL® serisinin bütün elektrik ve mekanik performanslar›, bu
standart içinde belirtilen deneme yöntemlerine göre test edilmifltir.

CABLOFIL® taraf›ndan belirtilen tesis talimatlar› ve kurallar›n›n
hepsi ve bu k›lavuzda belirtilen unsurlar, yürürlükteki standartlara
uygundur.

Damgas›
IEC 61 537 standard›, kablo tavalar›n›n
kablolu ölçek ve kablo sistemleri için yap›lan
denemeler ve özellikleri belirleyen bir "ürün"
standard›d›r. Avrupa standard›ndaki tek
norm olarak, DBT içinde talep edildi¤i
flekilde ürünlerin üzerinde CE markas›n›n
belirtilmesi için referans de¤erdir. 

Bugün bütün CABLOFIL® kablo tavalar› ve
aksesuarlar› Avrupa standartlar›na uygun
flekilde üretilmektedir. Bu sebeple CE
logosunu tafl›maktad›rlar.
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Standartlar ve
yönetmelikler

Kablo tavalar›n›n üretimi ve kullan›m›, belli ve s›k›
bir kurallar zincirine tabidir. CABLOFIL® yürürlükte

olan metinlerin incelemesini yapar ve ürünlerinin
uyumlulu¤unu sa¤lar.

Yönetmelik ve
standart aras›ndaki

fark
Bir yöntemelik kifli ve mallara iliflkin
gerekler hak›nda, bir alana dair
uygulanmas› gereken dizinleri belirler.
Ancak uygun olmas› için neler yap›lmas›
gerekti¤ini aç›kça belirtmez: bu detaylar›n
belirtilmesi standartlar›n görevidir.

Yönetmelikler
Kablo tavalar›na direk olarak uygulanan
yönetmelikler afla¤›daki gibidir:
� "DBT" ad› verilen Alçak Gerilim Yönetmeli¤i

73/23/CEE
� "CE markas›" ad› verilen 93/68/CEE

Yönetmeli¤i

"DBT" Yönetmeli¤i

Alçak gerilim yönetmeli¤i (DBT) 73/23/CEE, unsurlara
dair gereklilikleri biraraya toplar ve afla¤›da belirtilen
gerilim limitleri dahilinde kullan›lacak olan donan›mlar› ve
tüketim mallar›n› kapsar: 

� 50 ila 1000 Volt alternatif ak›m

� 75 ila 1500 Volt do¤ru ak›m

"CE Markas›" Yönetmeli¤i
"CE Markas›" fleklinde bilinen 93/68/CEE Yönetmeli¤i,
uygunluk markas› ve de¤erlendirme prosedürlerine iliflkin
sorular için Alçak Gerilim Yönetmeli¤inde de¤ifliklikler
gerçeklefltirmifltir.

EMC 89/336/CEE
Yönetmeli¤inin özel

durumu
EMC 89/336/CEE yönetmeli¤i sadace
aktif unsurlar› da kapsar (yani gerilime
tabi olan veya ak›m geçen).
Kablo tavas› pasif unsur olarak
tan›mlan›r, bu sebeple bu yönetmeli¤in
kapsam›nda de¤ildir.
Yinede, toprak hatt›na do¤ru bir flekilde
ba¤lanan metalik kablo tavas› tesisin
EMC'si için katk›da bulunur. 
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Hafif endüstriler
Temizlik ve hijyen konular›nda yüksek kalite gerektiren kimya, eczac›l›k ve
g›da endüstrileri CABLOFIL® ile en ideal çözüme ulaflmaktad›r.

Üretim zincirleri ve atölyeleri, enerji kablolar›, veri kablolar› ve s›v› boru
hatlar› kullan›rlar. CABLOFIL® her alanda üretkenli¤in itici gücü halini
almaktad›r: güvenli esnek, temiz, bak›m› ve kontrolü kolay

Maden fabrikalar›/Tafl Ocaklar›
Çelik
Çimento
Petrokimya
Gaz
Elektrik

Kimya/Eczac›l›k
Otomobil/Donan›m unsurlar›

Cam/Ahflap/Tekstil/Ka¤›t
G›da sektörü
Gemi/‹skele

Su ve at›k iflleme

A¤›r endüstriler
Endüstriyel ortamlar›n çeflitlili¤i yüksek güvenlik ve kalite
standartlar› gerektirir. 

CABLOFIL®, afl›nd›r›c›, sert ve riskli ortamlarda kullan›ma
uygundur . CABLOFIL® her türlü ortama elektrik ve mekanik
aç›dan adapte olabilen eksiksiz bir sistemdir. Bu durum bir
çok endüstriyel alanda kan›tlanm›flt›r.
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Uygulamalar
Topluma aç›k binalar
Topluma aç›k binalardaki yang›n güvenlik donan›mlar›,
klima ve havaland›rma sistemleri, elektrik ve veri flebekeleri
güvenli ve bak›ml› bir tesis gerektirir.
CABLOFIL®'in kuvvetli ve aç›k yap›s›, bu tip tesislerde ana
unsur olan kablolar›n düzenlenmesinin bak›m ve kontrolünü
kolaylaflt›r›r.

Hastaneler
Al›flverifl merkezleri
Bürolar/Oteller
Data Merkezleri/Teknik sektörler
Müzeler
Okullar

Telekomunikasyon 
Havalimanlar›

Garlar
Tüneller

Köprüler
Stadyumlar

Altyap›
Güvenli bir flekilde iletiflim kurmak, dolaflmak ve zaman geçirmek
için, enerji kontrolü en önemli unsur olurken, kablolar›n 
kontrolü de kilit noktad›r. 
Kolay ve çabuk kurulumu, esnekli¤i ve güvenli oluflu sayesinde
CABLOFIL®, topluma aç›k alanlar için vazgeçilmez olmaktad›r. 
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CABLOFIL® fiARTI 
Amac›m›z: Müflteri memnuniyetinin devaml›l›¤›n›

sa¤lamak
Müflteri memnuniyetini çal›flmalar›m›z›n merkezine yerlefltirmek. Çal›flmalar›m›z›n

ve faaliyetlerimizin öncelikli amac› budur.

Uluslararas› anlamda düflünmek ve hareket etmek. Dünyan›n her yerinde
müflterilerimize hizmet verebilmek. 

Yenilenmek kendini de¤erlendirmeye almak, dinlemek, analiz etmek, iyilefltirmek,
de¤iflmek, yaratmak, ölçmek ve yeniden bafllamak. 

Etik ile asla tart›flmamak: kendisine ve baflkalar›na, yasalara, çevreye, ticari
faaliyetlere ve verilen söze sayg› göstermek. 

fiirket içinde oldu¤u kadar, d›fl›nda da, hizmet ve ürünler arac›l›¤›, iletiflimlerin
sempatikli¤i ve elde edilen sonuçlar ve faaliyetlerdeki titizlik ile rahatl›¤› yaratmak

Her bir ifllem için k›lavuzlu ‹fllem Anahtar›, objektif ve performans ölçüm araçlar›   ile
organize olmak 

Bütün bu ifllemleri müflterileri her geçen gün daha fazla memnun etmek amac›yla
gerçeklefltirmek.

Xavier de Froment - Baflkan

Dahili 
Yükleme, elektriksel devaml›l›k ve

darbe dayan›kl›l›¤› testleri

Harici
Atefle ve afl›nmaya dayan›kl›l›k, DNV,

EMC testleri Data testleri, VDE

AR-GE çal›flmalar› organizasyonumuzun
en önemli prosedürü

CABLOFIL®, Dünyada en çok test edilen kablo tavas›

CABLOFIL® flart›
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Organizasyon

Uluslararas› varl›k
CABLOFIL® ekipleri, ticari, lojistik ve teknik destek
sa¤lamak amac›yla bir çok bölge ve ülkede
mevcuttur. 

Üretim gerekleri
Toplam Kalitede organize edilmifl olan CABLOFIL®, her
süreçte kontrol yöntemlerini uygular ve kay›ts›z flarts›z
müflteri memnuniyeti anlay›fl› ile en s›k› prosedürleri tatbik
eder. 
Ayda 1.200 km bir kapasiteye sahip olan CABLOFIL®,
ABD ve Avrupa'da bulunan 4 adet üretim ünitesinde tel
kablo tavalar›n› üretmektedir. 

Yak›nl›k
Fabrikalar, flubeler, lojistik merkezler, müflterilerine
yak›n yere konufllanmaktad›r. 1200'den fazla
da¤›t›c›, 50 ülkede CABLOFIL® serisinin da¤›t›m
görevini yürütmektedir.

Yenilik: 
AR&GE
1970 y›l›ndan beri CABLOFIL®, tel kablo tavas› alan›nda
öncü bir tutum içerisindedir.
Yenilikçi anlay›fl› ile CABLOFIL®, durmaks›z›n yeni
perspektiflere aç›lmaktad›r. CABLOFIL® Ar&Ge stratejisi
iki ana eksen etraf›nda ifllemektedir:
� Kurulumculara ve proje bürolar›na daha verimli, daha

güvenli ve ekonomik bir ürün sunmak
� Teknolojik geliflmeleri anlamak

Elde edilen bir çok bröve bu yenilikçi anlay›fl›n ispat›d›r.

Sürekli geliflim
� Endüstriyel at›klar›n indirgenmesi:
CABLOFIL® yap›s›, ham maddelerin kullan›m›n›
geleneksel kablo tavalar›na göre %30 optimize eder.
� Çevre koruma:
CABLOFIL® krom içermeyen, dumanlar› filtre eden bir
yüzey ifllemesini tercih eder ve su so¤utmal› kapal› bir
devre kullan›r. Bunun d›fl›nda, CABLOFIL® serisinin tüm
unsurlar› %100 dönüflüm özelli¤ine sahiptir.
� Estetik: 
En tan›nm›fl mimarlar ve mühendisler taraf›ndan tercih
edilen CABLOFIL® gerçek bir modernlik sa¤lar.

CABLOFIL® markas› dünyada verimlilik ve kalite anlam›na gelmektedir.
Dünyan›n her yerinde ürünlerinin ayn› ürün ve hizmet kalitesi ile 

sat›ld›¤›n› garantiler

� Enerji tasarrufu:
CABLOFIL® içine yerleflmifl olan güç kablolar›n›n
havalanmas›, ›s›nmadan kaynakl› kay›plar› %10’a kadar
azalt›r.
� Ergonomi / Güvenlik:
CABLOFIL® kurulmas›, hem güvenli hem de rahattt›r. 
Aç›k yap› sayesinde kontrol ve temizleme ifllemleri çok
daha kolay gerçeklefltirilmektedir. Dolay›s›yla, kapal› bir
yap›ya göre daha hijyeniktir.

www.cablofil.com
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fiARTNAMELER ‹Ç‹N ÖZEL B‹LG‹LER
Çelik tel örgülü kablo tavalar›, afla¤›da belirtilen performans tan›m›na uygun olacakt›r.

Tan›mlar
- Kablo tavalar› çelik telden üretilecek, bir arada kaynak yap›lacak ve nihai flekilleri için katlanacaklard›r.

- Bütün kablo tavalar›, 30X50 hariç T fleklinde kaynaklanm›fl olan bir güvenlik fleridi ile üretilecektir.

- Kablo tavas›n›n halkas› 50 mm x 100 mm olacakt›r.

- Kablo tavas›n›n iç boyutlar› afla¤›daki gibidir:

• 30 mm, 54 mm, 80 mm, 105mm ve 150mm yükseklik

• 30 mm ve 54 mm. yükseklik için 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm genifllik

• 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm 600 mm genifllik

• Bütün tavalar 3005 mm uzunlu¤undad›r.

Kablo tavas› yüzeyi ve ba¤l› aksesuarlar›n›n ifllenmesi
Yüzey iflleme seçimi, kullan›m ortam›na göre gerçeklefltirilecektir. 

Paslanmaz çelik ve yüzey ifllemenin pozitif etkisi, NF EN 9227 standard›na uygun olarak gerçeklefltirilen tuzlanma testi (BS) ile ortaya konulacakt›r.

- NF EN 12 329 standard›na göre üretim sonras› Elektro çinkolama BS'de minimum 120 sa. 

- EN ISO 14 61 standard›na göre üretim sonras› s›cak galvanizleme: BS'de minimum 360 sa. 

- 304L paslanmaz çelik - EN 10088-2 standard› -AISI 304L - X2CrNi18.09 - 316 L paslanmaz çelik - EN 10888-2 standard› – AISI 316L - X2CrNiMo17.12.2

ya¤lar› temizlenmifl, pasiflefltirilmifl ve pürüzleri al›nm›fl: 304 L için BS'de minimum 750 sa, 316 L için BS'de 1000 h

- Paslanmaz çelikler, DIN 50018 standard›na göre gerçeklefltirilen Kesternich SO2 testine en az 10 çevrim boyunca dayanmal›d›r (veya 10 gün veya

240 sa) DIN 50018. 

Performanslar
Kablo tavalar›:
- Bütün formlar, üreticinin talimatlar›na göre, direk olarak flantiyede gerçeklefltirilecektir. 

- Kablo tavalar›n›n karakteristik defleksiyonu, IEC 61537 standard›na uygun olarak test edilen iki destek aras›ndaki mesafenin minimum 1/200'üne

eflit olacakt›r. IEC 61537 standard›

- Kablo tavalar›, üretici taraf›ndan tan›nan maksimum doldurma derecesine uyularak optimum olarak iki destek aras› 2 m mesafeli olarak

tasarlanacakt›r. 

- Elektromanyetik etkiler karfl›s›nda kablo tavalar›n›n pozitif etkisi, COFRAC taraf›ndan onayl› ba¤›ms›z laboratuarlar taraf›ndan kan›tlanm›fl olacakt›r.

- Cat 5e ve Cat 6 kategori iletiflim kablolar› için kablo tavalar›n›n verimlili¤i, onayl› laboratuvarlar taraf›ndan kan›tlanm›fl olmal›d›r.

- Atefle dayan›kl›l›k için özel montajlar, DIN 4102-12 standard›nda belirlenen testlere uygun olarak, onayl› bir laboratuvar taraf›ndan oluflturulan E30-

E90 sertifikas›n›n konusunu oluflturur. DIN4102-12 standard›

Birlefltirme parçalar›:
- Farkl› kablo tavalar›n› bir araya getirmek için, kablo tavas› üreticisi taraf›ndan sa¤lanan ve mekanik aç›dan test edilen (CE25/CE30 tasar›ml› parçalar)

vida sistemleri ve çabuk birlefltirme sistemleri kullan›lacakt›r 

- Ba¤lant›lar›n elektrik dirençleri 50 m½ geçmez ve IEC 61537 standard›nda belirlenen flekle uygundur.

Destekler:
- Kablo tavas› üreticisi taraf›ndan sa¤lanan ve mekanik aç›dan test edilen CE25/CE30 tasar›ml› destekler, konsollar ve asmalar kullan›lacakt›r. Yük

konsol kapasiteleri ve asmalar›n torklar› IEC 6153 standard›na uygun olarak test edilecektir.

Bu yaz› Word format›nda mevcuttur.
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TEfiEKKÜRLER

Bu k›lavuz, flirket bünyesindeki araflt›rma ve çal›flmalar›n ve ayr›ca alan›nda uzman, tan›nm›fl, yetkin laboratuvarlar›n,

partnerlerin ve flirketlerin toplam›fl oldu¤u bilgilerin ›fl›¤›nda gerçeklefltirilmifltir. 

CABLOFIL® mesleki tecrübelerini takdir ederek, her birine teflekkür eder.

TEKN‹K TER‹MLER SÖZLÜ⁄Ü

Anekoik: Elektromanyetik giriflimlerden tamamen ar›nd›r›lm›fl oda

Östenitik: Krom ve nikel içeren düflük karbon seviyeli paslanmaz çelik tipi

Faraday Kafesi: ‹letken iç yüze sahip kafes, iç tarafa yerlefltirilen unsurlar›n elektrik izolasyonunu sa¤lar

Kesinti yükü: Bir unsurun kesintisi veya de¤erinin düflmesine neden olan yük

Tek tip paylaflt›rma yükü: Sistem boyunca eflit flekilde uygulanan yük.

Elektromanyetik uyumluluk (EMC): Bir sistemin elektromanyetik çevresi içindeki çal›flma uygunlu¤u

Konsol: Yatay destek unsuru.

Separatör: Kablolar›n fiziksel olarak birbirlerinden ayr›lmas›n› sa¤layan metal unsura profil

Elektromanyetik Kuplaj: Elektromanyetik bir bozuklu¤un kaynaktan maruz kalan iletim modu

Crosstalk: ‹ki kablo aras›nda oluflabilecek istenmeyen giriflim

Birlefltirme parças›: Kablo tavas› unsurlar› aras›ndaki ba¤lant›y› sa¤layan unsur

Joule etkisi: Bir iletken içinden ak›m geçmesi sonucu iletkenin ›s› yaymas›

Ferritik: Krom bulunduran düflük karbon seviyeli paslanmaz çelik tipi

Empedans: Bir gerilimin ak›ma olan büyüklük oran›

Martensitik: Krom bulunduran düflük karbon seviyeli paslanmaz çelik tipi

Ask›: Dikey destek unsuru.

Menzil veya ara: ‹ki ard›fl›k destek parças›n›n merkezleri aras›ndaki mesafe

Dirençlilik: 1 m uzunlu¤unda ve 1m2 kesitinde olan bir materyalin direncini ifade eder. ½m cinsinden belirtilir.

ABB
ACOME

AEMC Mesures
ALSTOM
ANIXTER

CETIM
DET NORSKE VERITAS

EDF

EMERSON
ESTP
ETL

FRANCE TELECOM
INSTITUT FÜR BAUSTOFFE,

MASSIVBAU & BRANDSCHUTZ
LCIE

NEXANS

PIRELLI
SIEMENS
SUPELEC

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
TELECOM ITALIA

UNDERWRITERS LABORATORIES INC
UNIVERSITE DE LILLE

VDE

Realizasyon:

Grafikler: PALAS, MACGRAPHIC
Maket: WILLIDONG

Nicolas Péricouche - Ingénieur ESTP

Yard›mc›:

Stéphane Quertelet - Ingénieur UTC

Thierry Haller - Ingénieur ECP

Koordinasyon:

Agnès Fleurisson - Claude Badey

Foto¤raflar s. 5, 9, 15, 17, 19, 21: GETTYimages - Foto¤raflar s. 6: Chachoune

cablofil tec TR mp.qxp  5/15/08  5:45 PM  Page 28



®

www.cablofil.com

Pazarlama Müdürlü¤ü /
‹stanbul ve Karadeniz 
Bölge Sat›fl Müdürlü¤ü
Evliya Çelebi Mah. 
Sadi Konuralp Cad. No: 1
34430 fiiflhane - ‹STANBUL
Tel :(212) 368 28 00 (pbx)

(212) 251 34 30
Faks :(212) 251 52 95 - 249 39 91

Adana Bölge Sat›fl Müdürlü¤ü
Turhan Cemal Beriker Bulvarı
Gizerler ‹fl Merkezi A Blok Kat: 3 No: 6
01110 ADANA
Tel :(322) 458 46 26 (pbx)
Faks :(322) 458 26 80

Ankara Bölge Sat›fl Müdürlü¤ü
Sanayi Cad. Çavufl sok. Akgül ‹flhan› No:3
D:10 06050 Ulus - ANKARA
Tel :(312) 310 92 14 - 310 82 15

(312) 309 18 32 - 309 18 33
Faks :(312) 312 28 88

Bursa Bölge Sat›fl Müdürlü¤ü
Gazc›lar Cad.
Petek Bozkaya ‹fl Merkezi 
C Blok Kat: 2 No: 212
16050 BURSA 
Tel :(224) 272 58 29

(224) 272 60 15
(224) 252 31 31

Faks :(224) 251 48 80

‹zmir Bölge Sat›fl Müdürlü¤ü
1203/11. Sokak
Ömer Atl› ‹fl Merkezi No: 3 Kat: 7 
D: 708-709
35110 Yeniflehir - ‹ZM‹R
Tel :(232) 469 23 33
Faks :(232) 469 26 66

Antalya Sat›fl ‹rtibat
Tel :(242) 322 43 83
Faks :(242) 322 43 83
GSM :(533) 295 65 42

Denizli Sat›fl ‹rtibat
Tel :(258) 211 13 69
Faks :(258) 211 13 69
GSM :(533) 290 59 14

Diyarbak›r Sat›fl ‹rtibat
Tel :(412) 235 74 83
Faks :(412) 235 74 83
GSM :(533) 968 16 79

Eskiflehir Sat›fl ‹rtibat
Tel :(222) 233 94 51
Faks :(222) 233 97 51
GSM :(533) 296 44 16

Gaziantep Sat›fl ‹rtibat
Tel :(342) 341 44 51
Faks :(342) 341 44 51
GSM :(533) 968 16 92

Konya Sat›fl ‹rtibat
Tel :(332) 236 46 91
Faks :(332) 236 46 92
GSM :(533) 968 16 95

Samsun Sat›fl ‹rtibat
Tel :(362) 439 25 80
Faks :(362) 439 28 93
GSM :(533) 598 36 23

LEGRAND ELEKTR‹K SANAY‹ A.fi.
ELTAfi ELEKTR‹K MALZ. SAN. PAZ. A.fi.

Fabrika - Merkez
GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi
‹hsan Dede Cad.  No: 112
41480 Gebze - KOCAEL‹
Tel : (262) 648 90 00 (pbx)
Faks: (262) 751 12 57 - 751 12 67ÜCRETS‹Z TEKN‹K DANIfiMA HATTI

Pazartesi - Cuma saat: 08:00’den 18:00’e kadar
E-mail: teknik.destek@legrand.com.tr

0800 211 60 00

cablofil tec TR mp.qxp  5/15/08  5:43 PM  Page 1


