
Lankahyllyt kaapeleille
TUOTEOPAS

– helppo  asentaa 
– kevyt ja paloturvallinenratkaisu
– ympäristöystävällinen
– Euroopan markkinajohtaja



® Huom! Kaikki kaapelihyllyt eivät ole samanlaisia. Tämän teknisen oppaan mekaaniset ja sähköiset ominaisuudet, testit, sertifikaatit, kokonaislaadunmääritelmä ja suositukset koskevat
vain CABLOFIL® -tuotteita, eivätkä ne missään oloissa edusta muita samantapaisia tuotteita tai jäljennöksiä.2

Suojaus

Kuormitettavuus
Jännevälin takuu P2000 

Cablofil®, kaapelihyllyratkaisut

Sähköinen
Sähköinen johtavuus
IEC 61537 -testattu

Sähkömagneettinen
Häiriöiltä suojaava
metallirakenne

Lämpökuorma
Avoin rakenne parantaa
kaapelien jäähtymistä

Yksilöllinen
Ainutlaatuinen patentoitu
turvareuna

Arvot
Muotoilu
Yksinkertaistettu

Logistiikka
Tehokas järjestelmä

Asennus
30 %:n kustannussäästö

Kunnossapito
Optimoitu kaapelien
tunnistus

Hankinta
5 kertaa vähemmän
nimikkeitä

Hyödyt

Mukautuvuus
Helppo muunneltavuus

Ympäristöystävällisyys
Ei kromia, ei PVC:tä

Esteettisyys
Useimpien suunnittelijoi-
den valitsema

Jatkuvuus
Standardisoitu

Puhtaus
Ei pölyn tai bakteerien
keräytymistä

Sähköteho

Kaapelien jäähtyminen
Alhaisemmat kaapeli-
kustannukset

Tiedonsiirto

Testattu sopivuus
Mekaaninen suojaus
EMC-suojaus

Ohjaus

Joustavuus
Esteiden ohitukset
Nopeat sekä helpot tason
ja suunnan muutokset
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Universaali

Kansainvälinen
Toimintaa 50 maassa

Käytettävissä
1200 jälleenmyyjää

Pysyvyys

Tehokkuus
Nopea asennustuki jokaiseen
sovellukseen

Testattu
Kansainvälisten
standardien mukaan 

Täydellisyys

Viimeistely
Sopiva kaikkiin käyttö-
ympäristöihin

Standardisoitu
Kaikkiin sovelluksiin 

Sisäiset testit
Kuormitus, sähköinen johtavuus ja 

iskunkestävyys

Ulkoiset testit
Palonkestävyys, korroosionkesto, DNV,

EMC-testit, tietoliikenntesti, VDE.

Tutkimus ja tuotekehitys, olennainen
osa organisaatiotamme

CABLOFIL®, maailman testatuin kaapelihylly!

Korkealaatuisista teräslangoista hitsattu ja
vetolujuudelta tutkittu kaapelihylly

Ainutlaatuinen patentoitu turvareuna

Laaja valikoima asennusta nopeuttavia
tarvikkeita, jotka parantavat mekaanisia ja

sähköisiä ominaisuuksia
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Kielletty
Älä asenna kannaketta liitoksen alle.

Optimaalinen
(100 %:n suoritus)

Paras ratkaisu on asentaa liitos
jännevälin viidesosittain.

Mahdollinen
(70 %:n suoritus)

Sallittuun kuormaan sovellettava ker-
roin, jos liitos L/2:ssa on 0,7.
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Liitoksien tyypin ja sijoituksen tärkeys
Liitoksen valinta on kaapelihyllyn kuormituksen optimoimiseksi yhtä tärkeää kuin niiden
sijoitus jänneväleissä. CABLOFIL®-liitokset on muotoiltu ja testattu korkean mekaanisen ja
teknisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Näitä suosituksia seuraamalla päästään optimaaliseen kokoonpanoon:

Kaikki jännevälit

Erityistapaus: 2 metrin jännevälin CABLOFIL® (P2000)
Optimikokoonpanossa voidaan rakentaa 2-metrisiä jännevälejä ilman kannakkeiden kohdalle
tai jännevälin keskelle asennettuja liitoksia.

L/5 L/2

Tämä kokoonpano yhdistettynä
teräslankojen ja hitsauksien laa-
dun kanssa, takaa kahden metrin
jännevälin CABLOFIL®-kaapelitielle
(CF 54 leveys 50…500 mm). Tähän tulokseen pääsemiseksi rajataan ensimmäinen jänneväli tarkoituksella 1,5 metriin, minkä

jälkeen kannakkeet asetetaan 2 metrin välein. Liitokset ovat siten aina 0,5 metrin päässä
kannakkeesta. 

Kannakkeiden sijoittelu

Tason ja suunnan muutos: kannake on asetettava kaapelihyllyn asennusten

jännevälin viidesosittain. Kannakkeet pitää asentaa 90° mutkan alkuun

ja loppuun. Laajakulmaisten kaarteiden asennusten keskelle on 

asennettava ylimääräinen kannake.

Kaapelihylly
L : 3 m

1,5 m

Kaapelihylly
L : 3 m

Kaapelihylly
L : 3 m

Liitokset Liitos

2 m 2 m 2 m 2 m

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

2. t uki 3. tuki 4 . tuki 5. tuki 6. tukiAlku
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Mekaaninen
kestävyys

CABLOFIL®:n perusajatuksena on olla
tehokas ja monipuolinen kaapelihylly. 

Kaikkien tuotteiden ja laitteiden mekaaninen
suorituskyky on testattu kansainvälisen 

IEC 61537 -standardin mukaan.

Sallittu kuormitettavuus

Kuormitustesti: testin kokoonpano IEC 61537 mukaan

Turvallisuus

0,4 L L L

Liitos L/5Kukin CABLOFIL®-viitearvo on testattu vaaditussa kokoonpanossa.
Taipumatulos mitataan keskeltä jänneväliä, johon on asetettu liitos
viidesosittain. 
Turvallinen työkuorma (TTK) tarkoittaa tällöin pienintä arvoa joko: 
● kuormalla, joka tuottaa taipuman = jännevälin kahdessadasosa.
● tai murtokuormalla jaettuna 1,7:llä, jos kahdessadasosan tai-

pumaa ei saavuteta.

CABLOFIL® ei kestä kävelyä!

L = jänneväli

Kriittisessä ylikuormituksessa silmuk-
kaverkkorakenne muuttaa muotoaan. 
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CF 54/50…100
CF 54/150
CF 54/200
CF 54/300
CF 54/400…500
CF 54/600

CF54 PG, EZ, GC

Sallittu kuorma on ilmoitettu luetteloissamme.

Koska kuorma jakautuu tasaisesti, se ilmaistaan

käyttäen yksikköä daN/m.

Standardi määrittelee jännevälin sadasosan taipu-

man. CABLOFIL®:n vaatimustaso on vieläkin suu-

rempi, taipuman arvo on kahdessadasosa.

Siten kahden metrin matkalla, jolla standardi sallii

20 mm:n taipuman, CABLOFIL® on rajoittanut sen

10 mm:iin.

Sallittu kuorma : taipuma ≤ 1/200e., liitos 1/5
Jänneväli (mm)

L/20 
maks.

L

L/20 
maks.

L

Kannattimille ilmoitetaan sallittu kuormitus (daN) = dekaNewton. 
Ripustimille ilmoitetaan sallittu vääntömomentti (daNm) = dekaNewtonmetri. 
Kaikki CABLOFIL®-tuet on testattu IEC 61537 standardin mukaan. 
Standardin määrittelemä turvallinen työkuorma (SWL) on alhaisin arvo: 
● joko kuorma, joka tuottaa taipuman L/20 päädyssä
● tai murtokuorma jaettuna 1,7:llä, jos taipumaa L/20 ei saavuteta.
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Ruostumaton teräs 304 L Standardi EN 10088-2 – AISI 304L – X2CrNi18.09

Käytetään pääasiassa elintarvike-, kemian- ja petrokemianteollisuudessa.

Ruostumaton teräs 316 L Standardi EN 10088-2 – AISI 316L – X2CrNiMo17.12.2

Koska ruostumaton teräs 316 L sisältää molybdeenia, se antaa lähes täydellisen korroosionkes-
ton kaiken tyyppisessä teollisuudessa, erityisesti hyvin syövyttävissä, halogeenia sisältävissä
ympäristöissä (fluori ja kloori).
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Kaapelihyllyt altistuvat pääasiassa ilmakehän korroosiolle. Siksi ympäristö,
johon kaapelit asennetaan, on pintakäsittelyn tai terästyypin valinnan pääkriteeri.

Ruostumattoman teräksen puhdistaminen

CABLOFIL®  pitää tuotteen valmistuksessa olennaisena kahta alla mainittua

vaihetta, sillä ne takaavat tuotteen ja asennuksen eliniän:

● Happopeittaus, ennen rasvanpoistoa,
eliminoi epäpuhtaudet.

● Passivointi luo teräksen pintaan keino-
tekoisen kromioksidikalvon.

Suolasuihkutesti ja SO2 (rikkihappo)  -kor-
roosionkestotesti havainnollistavat tätä
näkökohtaa:

Galvaaninen korroosio
Korroosio on seurausta sähkökemiallisesta ilmiöstä, joka johtuu kahden
erilaisen, sähkökontaktissa olevan metallin tai metallin ja sen sisältä-
mien epäpuhtauksien potentiaalierosta.
Tämä ilmiö on otettava huomioon kannakkeita, kiinnittimiä ja liittimiä
valittaessa. Kunkin komponentin pintakäsittelyn on oltava yhteen-
sopiva:

304L

316L
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Teräs 304 L 0

Nikkeli 180 0

Kupari 320 140 0

Messinki 400 220 80 0

Teräs 750 570 430 350 0

Alumiini 840 660 520 440 90 0

Kromi 950 770 630 550 200 110 0

Sinkki 1150 970 830 750 400 310 200 0
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Mahdolliset erot on ilmaistu millivolteissa. Punaisen viivan
alapuolella oleva metalli on hyökkäyksen kohteena. 

KAAPELIHYLLY TARVIKKEET

EZ/PG                        EZ/GS/GC/DC
GC GC/DC

304 L 316 L
316 L 316 L

➜

➜

➜

➜

Syövyttävä ympäristö: ruostumaton teräs
Erittäin syövyttävissä ympäristöissä käytetään mieluummin erityyppistä terästä kuin vaihdetaan pintakäsittelyn tyyppiä. CABLOFIL® on
valinnut erinomaisen korroosionkeston vuoksi kaksi austeniittistä terästä, 304 L ja 316 L. Tämä johtuu etenkin niiden hyvin alhaisesta
hiilipitoisuudesta (L = alhainen hiilipitoisuus).

käsittelemätön käsitelty

käsittelemätön käsitelty

Peittaus ja passivointi viimeistelevät teräksen
hyvin kevyen harmaaksi ja mataksi.

Suolasuihkutestit
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Korroosio

Kontrolloimaton korroosio on jatkuva
ongelma kaikissa metallia sisältävissä

laitteissa; se saattaa johtaa suorituskyvyn ja
asennuksen eliniän lyhenemiseen.

Jatkuva sinkitys ennen valmistusta
Sendzimirin prosessia käyttäen
Standardi PG (teräslanka) : EN 10244-2 
Standardi GS (lisätarvikkeet) : EN 10142

Ennen valmistusta sinkki pinnoitetaan jatkuvalla upo-
tuksella teräslevylle tai teräslangoille. Komponenttien
ulkonäkö on tämän jälkeen tasainen ja harmaa.

Sinkkipinnoitus sopii lähinnä vain sisätiloihin.

Sähkösinkitys
Standardi EN 12329

Kaapelihylly, joka on valmistettu käsittelemättömästä
teräslangasta, peitataan ja upotetaan sinkkiä sisäl-
tävään elektrolyyttiin. Sinkki siirretään kaapelihyllyn
pintaan sähkövirran avulla.
Tasainen, tyypillisesti siniharmaa ja kiiltävä ulkonäkö
saavutetaan sähkökylvyn pH-arvon mukaan. Värillä ja
kiillolla ei ole negatiivista tai positiivista vaikutusta
päällysteen korroosionkestoon. Tällainen päällyste
sopii etenkin sisätiloihin.

Kuumasinkitys valmistuksen jälkeen 
Standardi EN ISO 1461

Kaapelihyllyistä tai -tarvikkeista, jotka on valmistettu-
raakateräslevystä tai -langasta, poistetaan rasva ja ne
happokäsitellään ennen upotusta sinkkikylpyyn. Koko
osa katetaan siten ohuella sinkkikerroksella.Näin
saavutetaan vaaleanharmaa, hieman karkea pinta.
Tämä prosessi on välttämätön syövyttävissä olo-
suhteissa. Huom! Sinkkihydroksikarbonaatin muodostumisesta

pinnalle mahdollisesti syntyvät valkoiset jäljet eivät vaikuta kor-

roosionkestoon. Tämä on itse asiassa periaate, johon galvaaninen

suojaus perustuu.Epoksipinnoitus
Kaapelihyllyn pinnalle tehdään hartsipohjainen maa-
laus käyttäen sähköpulverointiprosessia, jonka jälkeen
se kovetetaan uunissa. Koko RAL-väriskaala on saa-
vutettavissa. Epoksimaalit antavat erittäin hyvän kor-
roosionkeston.

Perinteinen ympäristö: sinkitty
teräs
Sinkitys suojaa terästä. Kosketus hapettavan lisäaineen

kanssa muuttaa sinkin sinkkihydroksikarbonaatiksi (val-

koinen) suojaten siten terästä.

Dacromet®

Prosessissa on kolme vaihetta: pinnan esivalmistelu,
käsittely ja jälkikäsittely. Tuloksena on sinkki- ja alumii-
nipohjainen harmaa päällyste.
Dacromet® on GC:n kanssa samanarvoinen suojaus,
joka soveltuu pieniin tarvikkeisiin ja kiinnittimiin.

PG

GS

EZ GC

DC

❍ Hyvä ◆ Mahdollinen PG EZGS GC DC 304L 316L

7 ratkaisua kaikkiin käyttöympäristöihin

Kaapeliteitä muotoiltaessa langan katkaisemi-
nen ei heikennä suojausta: leikkurin leuat tun-
keutuvat sinkkikerrokseen ja saavat aikaan
galvaanisen suojakerroksen.

Suojaus

Anodi Zn

Sinkkihydroksidi

Katodi Fe

Sisäasennus,
normaali käyttöympäristö

❍ ❍ ❍

Ulkoasennus,
urbaani käyttöympäristö

◆ ◆ ❍ ❍

Kemianteollisuus,
räjähdysaineet, ◆ ◆ ❍

valokuvaus, maalit
Merellinen käyttöympäristö,
rikki (laimea)

◆ ◆ ❍

Hapot tai emäkset ◆ ◆ ◆ ❍

Elintarvikkeet ◆ ❍

Halogeenit ◆ ❍
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Toinen testikokoonpano osoittaa metallikaapelihyllyn vaimen-
nustehon riippumattomuutta tyypistä (lanka- tai reikähylly).
Testit osoittavat, että hyvän EMC:n saavuttamiseksi pitää :

➜ käyttää metallikaapelihyllyä 
➜ maadoittaa kaapelihylly 

Seuraavat kriteerit ovat tärkeitä:
➜ taata maksimaaliset erotusetäisyydet
➜ käyttää eri kaapelihyllyä virransyötölle ja tiedolle 
➜ käyttää erottajaa, jos kaapelitie on yhteiskäytössä

® 
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EMC-testit
Tehdään riippumattomissa ja valtuutetuissa laboratorioissa 
AEMC Mesures ja CETIM. Nämä testit osoittavat CABLOFIL®:n suorituskyvyn EMC:n
suhteen sähköasennuksissa.

1. testikokoonpano
Tiedonsiirtokaapeli sähkömagneettisessa kentässä 
Kaapeli (UTP kategoria 5), asetettuna eristettyyn kammioon, saatetaan
voimakkaan sähkömagneettisen kentän alaiseksi simuloiden sähkömag-
neettista häiriötä. Kukin erityyppinen, maadoitettu metallikaapelitie
testataan:

2. testikokoonpano
Tiedonsiirtokaapeli virtakaapelin rinnalla
Kaapeli (UTP kategoria 6) asetettuna eristettyyn kammioon,
altistetaan virtakaapelin tuottamalle sähkömagneettiselle ken-
tälle: Seuraavia parametreja tutkitaan:

• maadoituksen vaikutus
• erotteluvälimatka: 0, 10, 20, 30 cm
• kaapelitien malli: lanka- ja reikähylly sekä kaapelikanava 
• erotetut kaapelihyllyt
• kaapelihylly jakolaitteen kanssa ja ilman jakolaitetta

Testattiin 118 kokoonpanoa.

Tulokset ja niiden tulkinta
Kunkin kaapelihyllyn, lanka- ja reikähyllyn kokoonpanon ver-
tailu ilman kantta ja kannella osoittaa EMC-suorituksen.
Testit osoittavat, että lanka- tai reikähyllyn tuottamalla
Faradayn häkkiteholla ei ole merkittävää eroa.
Tulokset osoittavat, että on olennaista:

➜ käyttää metallikaapelihyllyä
➜ maadoittaa kaapelihylly
➜ käyttää tarvittaessa kantta

Tulokset ja niiden tulkinta

Kaapeli hyllyssä CABLOFIL®

Kaapeli ilman metallihyllyä:
vertailu

Kaapeli reikähyllyssä Kaapeli kanavassa + kansi

Kaapeli hyllyssä
CABLOFIL® + kansi

Ei-metallisella kaapelitiellä (PVC, komposiittimateri-
aalit) ei ole vaikutusta sähkömagneettisia häiriöitä
vastaan.

Älä sekoita virtakaapelia ja tiedonsiirtokaapelia
runkojohtojärjestelmässä.

Sähkömagneettinen häiriö luotiin viemällä
sähkövirta virtakaapelin lävitse

Tiedonsiirtokaapelissa syntynyt häiriö mitattiin

ERINOMAINEN MAHDOLLINEN VAROITUS

Loppupäätelmä

! !

Optimaaliset EMC-ominaisuudet,
kaapelit aina näkyvillä

Ominaisuudet kuten lankakaapelihyllyssä,
kaapelit osittain piilossa

Älä asenna rinnakkain virta- ja
tiedonsiirtokaapelia

3 vertailua 118 kokoonpanosta 
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Sähkömagneettinen 
yhteensopivuus

EMC

EMC koostuu sähkömagneettisen 
häiriölähteen ja kohteen 
välisestä vaikutuksesta. 

Kultaiset säännöt !

Lähde Kytkentä Kohde

Esimerkkejä lähteistä: taajuusmuuttajat, matkapuhelimet,
valaistus, virransyöttökaapelit …
Esimerkkejä kohteista: tietokoneet, laitteet, tiedonsiirtokaa-
pelit …

Ratkaisu: CABLOFIL®

● Avoin rakenne helpottaa kaapelien oikean etäisyyden varmistamisen silmämääräisesti.
● Helppo asennus ja metallirakenne takaavat erinomaisen sähköisen jatkuvuuden kaikissa

tapauksissa: kytkennät, mutkat, tasonmuutokset, seinien lävistys jne.
● Avoin rakenne pystyy alentamaan ylikuulumista.

Varmista sähköinen
jatkuvuus: 
Metallikaapelihyllyt ja
alhaisen vastuksen
liittimet

Liitä kaapelihyllyt
maadoitusverkkoon 
(välit 15…20 m)

Erilaatuisten kaapelien
pitää ylittää toisensa
suorassa kulmassa

Erota virta- ja tiedon-
siirtokaapelit
(väli 20 cm)
EN 50174-2

Ilmiö
Sähkömagneettinen häiriö syntyy lähteestä, joka
saastuttaa kohteen. Sähkömagneettisen häiriön
siirtyminen tunnetaan kytkeytymisenä. EMC-
ongelma aiheutuu vain näiden kolmen elementin
ollessa ilmeisiä: lähde, kytkentä ja kohde. Hyvän
EMC:n saavuttamiseksi on eliminoitava yksi kol-
mesta elementistä tai vähennettävä niiden vaiku-
tusta.

Metallikaapelihyllyllä on erinomainen sähköinen
johtavuus, ja se on osa asennuksen potentiaalin
tasausjärjestelmää. Se vähentää häiriövaikutusta.

Käytännössä sähköjärjestelmän täytyy olla teolli-
suusstandardien mukaan asennettu:

Yhdistettynä maa- tai rakennusverkkoon CABLOFIL®-teräslankahyllyt auttavat lisäämään sähköasennuksen
EMC-sopivuutta.
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Maadoitus-
verkko

Asennuksen maadoitus on olennaista ja
välttämätöntä ihmisten ja omaisuuden turvalli-
suudelle. Lisäksi maadoituksella on vaikuttava
tehtävä EMC:ssä.

CABLOFIL®

maadoitusverkkoon yhdistettynä
CABLOFIL® kannattaa maadoittaa 15…20 metrin asennusvä-
lein, jotta saavutetaan korkeampi turvallisuustaso ja EMC-
etujen paras hyöty.
Jos välimatka on pienempi kuin 15…20 m, kannattaa CABLOFIL®

yhdistää maahan molemmista päistä. 
Kaikkien vika- ja kohinavirtojen poistamiseksi kannattaa kaape-
lihyllyn muodostaman sähköpiirin olla suljettu.

Suojamaajohtimen tehtävä: suojamaajohdin on yksinkertai-
nen ja tehokas keino kaapelihyllyn yhdistämiseksi maahan.

Määritelmä
Maadoitusverkko koostuu rakennuksen kaikista toisiinsa yhdis-
tetyistä metalliosista: kannattimet, kanavat, kaapelihyllyt,
metallikehykset tai -laitteet. Kaikki nämä osat täytyy olla
yhdistettyinä toisiinsa maadoitusverkon samapotentiaalisuuden ta-
kaamiseksi.

GRIFEQUIP: alumiininen maadoitusliitin on helppo ja edullinen maadoitusratkaisu maadoi-
tusjohtimelle, jonka poikkileikkauspinta on 6…35 mm2.

Bi-metalliliitin: bi-metalliliitin turvalliseen, kestävään maadoitukseen maadoitusjohtimille,
joiden poikkipinta on 16, 35 ja 50 mm2.

Liittimen tuki + bi-metalliliitin: maadoitukseen kaikkien vaativimpien määrittelyjen mu-
kaan.

Sopivat tarvikkeet
Suojamaajohtimen johdinkoko on ensin määriteltävä. CABLOFIL®-valikoima käsittää paljon sopivia tarvikkeita:

Potentiaalintasausverkon edut
Potentiaalintasausverkko toimii kuten kanava-
järjestelmä, joka johtaa kaikki vikavirrat ja lois-
värähtelyt maahan. 
Tämä on ratkaisu:
● ihmisten ja omaisuuden suojaamiseksi.
● tyydyttävän EMC-tason saavuttamiseksi.
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Kaapelitien sähköinen johtavuus vaikuttaa
oleellisesti turvallisuuteen ja

sähköasennuksen EMC-ominaisuuksiin. 

Erinomaisen sähköisen johtavuuden etu
Samassa sähköisessä potentiaalissa olevat kaapelihyllyn osat estävät

vikavirtojen syntymistä.

Ei liitoksia = VAARA

Ihmisten ja tavaroiden turvallisuuden takaaminen:
estämällä sähkötapaturmien vaaraa.

Kaapelihyllyn
metallirakenne
absorboi osan säh-
kömagneettisista
häiriöistä ja kääntää
ne kohinavirraksi.

Edistää hyvää EMC:tä asennuksessa:

CABLOFIL®

Testissä CABLOFIL®-langat alittivat standar-
din IEC 61537 maksimiarvot.
Ne määräävät kaapelihyllyn maksimivastuk-
seksi 5 mΩ/m.

Määritelmä
Järjestelmän sähköinen johtavuus tarkoittaa sen kykyä johtaa
sähkövirtaa. Kutakin järjestelmää luonnehtii sen vastus eli resis-
tanssi R.
Jos R = 0 Ω: järjestelmä on täydellinen johdin.
Jos R on ääretön: järjestelmä on täydellinen eriste.
Mitä alhaisempi järjestelmän vastus, sen parempi on sen sähköinen
johtavuus.

CABLOFIL®-liittimet
Standardin IEC 61537 vaatimusten mukaan
saa liittimien maksimivastus olla 50 mΩ. 
Testissä viedään sähkövirtaa 
järjestelmän (kaapelihylly+liittimet) läpi ja
mitataan liittimen vastusta.

Testin kokoonpano

Testitulokset
Keskimäärin 0,82 mΩ CABLOFIL®-liitos, eli
50…80 kertaa vähemmän kuin standardin
vaatimus.

Kaikki CABLOFIL®-liitokset on
testattu ja ovat vaatimusten mukaisia.

Näiden testien täydelliset tulokset ovat saatavissa
teknisestä myynnistämme.

Liitokset =
TURVALLISUUS

Sähköinen häiriö

Testattu sähköinen johtavuus

<1mΩΩ

Epoksimaalatut kaapelihyllyt eivät johda sähköä.

!

Sähköinen
johtavuus
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Kaapelien tuuletus
Voimakaapelien lämpötilaa alentamalla voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä
asennus- ja toimintakuluissa. CABLOFIL®:n avoin rakenne maksimoi kaapelien
jäähtymisen.

Ongelma
Kaapelin suoritustaso riippuu sen sähköisestä vastuksesta. Se on
verrannollinen ominaisvastukseen, joka on puolestaan verrannollinen
lämpötilaan. Kun lämpötila kohoaa, kaapelin vastus nousee ja sen
suorituskyky putoaa.

Sähkövirran kulkiessa kaapelissa kupari- tai alumiinijohtimen lämpötila
nousee jopa 70…80 °C asteeseen.

Vapaassa ympäristössä Joule-efektistä johtuva kaapelin luovuttama
lämpö ei tuota mitään ongelmaa. Suljetussa tilassa, kuten suljetussa
kaapelitiessä tai kaapelikanavassa, kaapeli lämpenee ja sen suoritus
putoaa, siksi kaapelissa kulkee vähemmän virtaa.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että kaapelin liian korkea lämpötila
tuhlaa huomattavasti energiaa.

Tekninen ja taloudellinen etu
CABLOFIL®:n asennettujen kaapelien suoritustasot ovat korkeat, mikä
johtaa merkittäviin kustannussäästöihin:
● poikkileikkauspinnan optimointi -> kaapelin kustannusten aleneminen.
● asennusajan lyheneminen -> työvoimakustannusten säästö. 
● lämpenemisefektin aleneminen -> energian kulutuksen lasku.

Kaksi ratkaisua
Kallis ratkaisu: suuremmat kaapelien poikkileikkauspinnat.
Taloudellinen ratkaisu: kaapelien tuuletus CABLOFIL®-hyllyssä.

CABLOFIL® vastaa  lähinnä kaapelia vapaassa ilmassa, koska  se edustaa
vain 10 %:n kiintopintaa. Monissa tapauksissa sitä pidetään vapaan ilman
asennuksena standardin IEC 60364 mukaan.

Tuulettamattoman tai vähän tuuletetun asennusmenetelmän käyttö vaatii
joissakin kokoonpanoissa (kaapelihyllyssä kulkee useita virtakaapeleita)
poikkipinta-alaltaan 1,5…2 kertaa suurempien kaapelien käyttöä kuin
CABLOFIL®-hyllyissä.

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

(Ω.m)

Kuparin ominaisvastus vaihtelee lämpötilan mukaan
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Syöttökaapelijärjestelmien asennuksissa
luotetaan korkealaatuisiin kaapeliteihin.
Cablofil®-järjestelmä on nopea asentaa,

vahva, turvallinen, puhdas ja lisäksi
tuulettuva. 

Sovellukset
Metallivahvistetut, yksittäiskaapelit tai pari- ja maa-
kaapelit ovat tavallisimpia sähköasennuksissa: 

● Mekaaninen suoritus: jännitys, palon ja kylmän
kestävyys, kemikaalien ja tärinän kestävyys jne.

● Sähköinen suoritus: eritasoiset vaihtojännite- ja
tasajänniteasennukset. 

Ratkaisut kaikille sähköisen maailman sovelluksille
voidaan löytää näitä ominaisuuksia yhdistelemällä. 

Mekaaninen suoritus
CABLOFIL® alistettiin sarjalle mekaanisia testejä. Luet-
teloissa ilmoitettuja kuormitustaulukoita voidaan käyt-
tää sopivimman viitearvon valintaan.

Ratkaisu: CABLOFIL®

Joustavuus
Kaikki CABLOFIL®-tarvikkeet kuten mutkat, T-liitokset,
tasomuutokset ja asennussarjat soveltuvat työmaa-
asennukseen kaapelien taivutussäteen säilyttäen.   

Kunnossapito
Järjestelmän avoin rakenne helpottaa kaapelin asen-
nusta, mikä yksinkertaistaa kaikki vaadittavat huolto-
työt.

Turvallisuus
Joissakin asennuksissa saattaa olla välttämätöntä
parantaa ihmisten ja/tai omaisuuden turvallisuutta.
Silloin saatetaan käyttää  suurta suojajohtoa.
CABLOFIL® sisältää sopivat tarvikkeet (ks. Maadoi-
tusverkko).

Puhtaus
Pölyn, bakteerien ja minkä tahansa kaapelitietä
tukkivan massan kertyminen vähenee huomattavasti
CABLOFIL®:n avoimen verkkorakenteen ansiosta.

Virtakaapelit
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Luotettavuus ja kestävyys
Asennuksen tärkeimpiä tekijöitä ovat luotettavuus ja kestävyys. Sarjassa riippumattomia
testejä ylikuormitettiin kaapelia ja mitattiin CABLOFIL®:n tuomia etuja. 

Riippumattomat testit
CABLOFIL® testautti kaapelihyllynsä Intertek Testing Services
ETL-osastossa, joka on maailman johtava testauksen, tar-
kastuksen ja sertifiointipalvelujen laboratorio.

Tavoitteet: selvittää yksityiskohtaisesti CABLOFIL®:n käytön
positiivinen lyhyt- tai pitkäaikainen vaikutus Cat 5e- ja Cat 6 -
kaapeleihin, verrattuna perinteiseen tasapohjaiseen tukeen.

Luotettavuuden testi kuormattuna
90-metriset Cat 5e- ja Cat 6 -kaapelit testattiin kuormittamattomina ja asetettiin
sitten mekaanisen kuorman alaiseksi, joka vastasi 40:n päälle pinotun kaapelin
painoa. Näitä mittauksia vertaamalla voidaan tuen vaikutus määrittää.

Tulokset:
Testit osoittavat 40 kaapelin kuor-
man alla olevan 5e- tai 6-katego-
rian kaapelien suhteen, että
CABLOFIL® -kaapelihyllyllä   ei ole
merkittävää suorituseroa verrattuna
sileäpintaiseen kaapelitukeen.

CABLOFIL®, kuormittamaton CABLOFIL® , kuormitettu

Tasapohjainen, kuormittamaton Tasapohjainen, kuormitettu

Kestävyystesti kuormattuna
Tiedonsiirtokaapelien asennuksen ikääntymismuutosten selvittämiseksi tehdään samat
testit uudelleen 15 vuoden ikääntymiskokeessa vastaavassa simuloinnissa, joka poh-
jautuu äärimmäisen tiukkoihin sotateollisuuden standardeihin: kaapelit ja niiden tuki
asetetaan 200 laajan lämpövaihtelujakson (-40…+85 °C) alaiseksi kahden viikon ai-
kana. Tulokset:

CABLOFIL®:n avoimeen ja tuuletet-
tuun järjestelmään asennettu kaa-
peli toimii paremmin kuin tasa-
pohjaisessa suljetusssa järjestelmäs-
sä, missä lämpö ei pääse häviä-
mään.

Mittaukset
Seuraavissa testeissä kaapelien luonteenomaiset parametrit
(NEXT, FEXT, LCL, vaimennus, heijastushävio jne.) mitataan
erilaisissa kokoonpanoissa. Vertailuihin valittu pääparametri oli
heijastushäviö : määrätään kaapelin impedanssin säännöllisyys.
Jokainen epäsäännöllisyys johtaa signaalin paluuseen lähdettä
kohti.

ANSI/TIA/EIA 568 & 569. “Tiedonsiirtokaapelien standardit“

ANSI/TIA/EIA 568 -standardi kattaa verkon suunnittelun ja asennuksen, sisältäen erityisesti suorituksen ja parametrien tason.
ANSI/TIA/EIA 569 -standardi koskee sähköasennuksen sääntöjä ja erityisesti kaapelitietä. 
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Tiedonsiirtokaapeliteknologia kehittyy nopeasti
ja nopeiden verkkojen käyttö kasvaa huimaa

vauhtia. CABLOFIL® on hyväksytty tiedonsiirto-
kaapelien (koaksiaalikaapelit ja kierretyt

parikaapelit) ihanteelliseksi kaapelitieksi.

Uudet standardit
uudelle suoritukselle

Kategoria kuvaa vain yhden kompo-
nentin suoritustasoa: kaapelin, liitti-
men tai sähköjohdon. Kaapeli leima-
taan esimerkiksi "cat.6", jos se läpäi-
see kategorian 6 testit.

Luokka kuvaa useista komponen-
teista koostuvan linkin suoritustasoa
(esimerkiksi kaapeli + liitin). Luokkaa
ei siten käytetä komponentin
kuvaamiseksi vaan asennuksen suori-
tustason määrittämiseksi.

Spesifikaatioiden kokoamiseksi pitää
ilmoittaa haluttu sovellusluokka ja
asennuskomponenttien kategoria. 

Koaksiaalikaapeli
Alhaisen kustannustason ja helpon käsiteltävyyden omaa-
via, suojattuja koaksiaalikaapeleita käytetään tietokonelait-
teistoissa, teollisuudessa ja instrumentoinnissa nopeiden
digisignaalien siirtämiseksi alhaisella tehotasolla.

Kieretty parikaapeli
Kierrettyä parikaapelia käytetään eniten paikallisten
alueverkkojen puhelin- ja tietokonelaitteistoissa. Kaksi
muovilla eistettyä kuparilankajohdinta ovat kierrettynä
toisiinsa pareiksi, jotka suljetaan vaippalla. 

UTP (Unshielded Twisted Pair): suojaamattomat kierretyt
parit suojaamattomassa vaipassa. 

FTP (Foiled Twisted Pair): kierretty
parikaapeli suojatussa vaipassa. 

S/FTP tai S-STP (Screened Shielded Twisted
Pair): suojatut, kierretyt parit suojatussa
vaipassa.

Järjestelmän toimivuuden takaamiseksi kaapelit täytyy asentaa huolellisesti ja niiden on oltava standardin mukaisia taivutussäteen,
vetovoimien ja nippumitoitusten suhteen.

Tiedonsiirto- 
kaapelit

Luokka Taajuus

Suojavaippa

Metallipalmikko
Eristys

Kuparisydän

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

TaajuusKategoria

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

Tehokkaan suojan antamiseksi sähkömagneettisia häiri-
öitä vastaan FTP- ja SFTP-kaapelit täytyy yhdistää mo-
lemmista päistään maahan.

Tärkeää
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Vetotestit

Kiinteä rakenne
Valokaapeleita pidetään virheellisesti hauraina, vaikka ne on
testattu ennen käyttöönottoa vaativissa testeissä, jotka on
määritelty eri standardeissa.

Testissä asetetaan 100 metriä pitkä optinen kaapeli kolmen venymistason alaiseksi 10
minuutiksi: To = 220 daN; Tn = 300 daN; Tm = 350 daN 

Venymistasoa kuvaa voima T, joka kohdistuu optisen kaapelin päähän. 

Testit ovat onnistuneita kolmen seuraavan kriteerin täyttyessä:
a. Siirtokertoimessa ei tapahdu muutosta kolmen venytyksen jälkeen.
b. Venymisen nollatulos* To:lle.
c. Venymistulos* Tm:lle < 15 cm (t.s. < 0,15  % kokonaispituudesta).
* Venymistulos vastaa havaittua venymistä sen jälkeen, kun voimat ovat vaikuttaneet optiseen kaapeliin.

Optiseen kaapeliin 
vaikuttava voima T

Litistystesti
30 daN/cm:n voima kohdistuu viiteen metriin kaapelin päästä viiden minuutin ajan. Testi on
onnistunut, jos:
a. vaipassa ei ole paljain silmin havaittavia lävistymisiä, halkeamia tai murtumia.
b siirtokertoimen muutos, mikä kuvaa optisen kuidun laatua, täytyy olla nolla (0,1 dB:n

sisällä). Litistysvoima F

Kaaritesti

Optinen kuitu
käämittynä kelaan

Ratkaisu CABLOFIL®

Kuten kuparikaapelien täytyy myös optisten kuitukaapelien olla ammatillisten asennusstandardien mukaisia.
CABLOFIL® tarjoaa kolme huomattavaa etua:
● langan pyöreän muodon ja tasaisen turvareunan.
● räätälöityjen tarvikkeiden valikoiman (CABLEXIT, CABLOGRIP jne.).
● avoimen silmukan, joka mahdollistaa helpon ylläpidon ja asennuksen laatutarkastukset.

T

F = 30 DaN/cm

5 m

Testit tehdään 30 cm paksun kelan* ympärillä.
Testin jälkeen ei saa olla havaittavissa halkeamia tai poimuja.
* sylinteri, jonka ympärille kaapelit käämitään.

• luotettavin ja turvallisin siirtotapa
• hyvin korkea tiedonsiirtonopeus 1 Gbit/s
• alhainen signaalin vaimentuminen: pitkät

siirtomatkat

• immuuni sähkömagneettisille häiriöille
• ei sähkömagneettista säteilyä
• tarkka, 100 % turvallinen yhteys
• korroosionkestävyys

Edut
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Valokaapelit

Optisten valokaapelien kehitys perustuu erilaisten
pääteasemien nopean tiedonsiirron kasvaneeseen

kysyntään. Immuniteetti sähkömagnettisille häiriöille
ja signaalin siirto-ominaisuudet tekevät siitä

ihanteellisen median hyvin nopealle tiedonsiirrolle.

Määritelmä
Optinen kuitu on hyvin ohut lasikaapeli, joka siirtää
valosignaaleja, joissa digitaalinen tieto kulkee.

Optisen kuidun siirtokerroin, jota kuvataan desibeleinä
(dB), määrittelee tiedonsiirron laadun. 

Optinen suojakuori
Ensisijainen suojakuori

Suojaava
kuori

Optinen sydän

Valoaallot kulkevat pitkin optista sydäntä, joka on tehty silikasta, sulatetusta
kvartsista tai muovista. Sydämen läpimitta on 50…200 mikronia.

Optinen kuori vangitsee valoaallot sydämen sisään: valonsäde kulkee optisen
kuoren muodostamina peräkkäisinä seinäheijastuksina.

Yleensä muovinen, 25…1000 mikronin paksuinen suojaava kuori, antaa kuidulle
erinomaiset mekaaniset ominaisuudet. 

ValosignaaliValokaapelin ulottuvuudet
Optisen valokaapelin ominaisuudet liittyvät sydämen läpimittoihin ja optiseen
suojakuoreen. Tavallisimmat ulottuvuudet ovat 9/125, 50/125, 62.5/125 ja100/140
mikronia.

Optisen kuidun tyypit

Yksimuotokuitu
Valo kulkee pitkin hyvin ohutta sydäntä melkein suorassa linjassa. Tällaista
kuitua käytetään paljon tietoliikennelaitteistoissa, pitkissä, useiden kilometrien
yhteyksissä ja runkokaapeleissa.

Monimuotoinen optinen askelkuitu
Sydän on suhteellisesti laajempi kuin suojakuori. Tällainen kuitu on hyvin te-
hokas lyhyillä matkoilla, mutta harvoin käytetty.

Monimuotoinen asteittaiskuitu
Sydän ja suojakuori muodostavat peräkkäisiä lasikerroksia. Kuitua käytetään
keskimatkoilla, paikallisissa alueverkoissa ja rakennusten pääreitityksissä.
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CABLOFIL® on ensimmäinen DIN 4102-12: 1998-11 vaatimusten mukaisesti
E 30 - E 90 -sertifioitu kaapelihyllyn valmistaja.

CABLOFIL®,  E 30 - E 90 mukainen
kaapelihylly
Testin jälkeen kaapelihyllyn yllättävä ulkonäkö on melko
normaalia. Kaapelien ja kaapelihyllyn mekaaniset
ominaisuudet huonontuvat, mutta ne saavuttavat tavoit-
teensa: asennuksen kestävyyden takaaminen annettuna
ajanjaksona.

Kesto
> 30 min

Standardi
E 30

> 60 min E 60
> 90 min E 90

Testattuja kokoonpanoja
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Palonkestävyys

Monissa tapauksissa palonkeston tarkastelu
kohdistetaan ensisijaisena sähköjärjestelmään.
Olennaista on ymmärtää, kuinka komponentit

reagoivat tulelle altistuneena. CABLOFIL® täyttää
menestyksellä kaikki paloturvallisuusvaatimukset.

Standardi DIN 4102-12
Saksan standardi on viitearvona. Toistaiseksi ei ole
eurooppalaisia standardeja palonkestävyydestä.
“Kaapelijärjestelmän” palonkestosta on tulossa
tärkeä ominaisuus, joka sisältäisi tukijärjestelmän
kuten standardissa BSEN5839-1:2002.

Saksan standardi DIN 4102-12 määrittää, että täydellinen kaapeli-
hyllyjen, tarvikkeiden ja kaapelien järjestelmä täytyy testata
vähintään 3 m:n pituisessa uunissa, jonka lämpötila nostetaan
testissä 30, 60 tai 90 minuutin jaksoina 1000 °C:een. 

Testin tavoitteena on varmistaa sähköjärjestelmän oikea toiminta
ja että kriittiset palvelut (hätävalo, ilmastointi, hätäuloskäytävät,
palohälytys jne.) pysyvät tulipalon alkaessa tarpeeksi kauan toimin-
takuntoisina pelastusoperaation järjestämiseksi.

Testin kokoonpano
CABLOFIL®:n standardivalikoima on läpäissyt testin.

CABLOFIL® käyttää kokoonpanoa, jossa kaapelihyllyn jänneväli on
1250 mm. Suurin sallittu kuorma on 10 kg/m. 

Lämpötilan nousu noudattaa DIN 4102-12 -määritelmän mukaista
lämpötilakäyrää.

E90-testi ei määritä kaapelihyllyn laatua erityisesti, vaan liittää
CABLOFIL®:n tiettyyn kaapelin malliin ja valmistajaan. Useita
kaapelityyppejä on jo menestyksellä testattu: Eupen, Dätwyler ja
Alcatel. Kaapelit testataan pareittain.

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

0 mn 30 mn 60 mn 90 mn

830 C

930 C
1000 C

C

Uuni IBMB

Laboratorio IBMB (Institut für Baustoffe,
Massivbau & Brandschutz) on sertifioitu
tekemään testit ja antamaan vastaavat ser-
tifikaatit. Tämä varmistaa, että testit teh-
dään standardin 4102-12 kuvaamissa
oloissa.

EZ Path, CABLOFIL®-palosulku

Cablofil-ratkaisu kaapeliläpivientien palosuluksi:

● Helppo ja nopea asentaa ja soveltaa. 

● Sähköinen jatkuvuus ja EMC, standardin mukaan.

● Hyväksytty 240 minuutin palonsulkusuojaksi (EN1366-3 normi).

● Yhdessä Cablofil-kaapeliteiden kanssa erinomaiset palonkesto-
ominaisuudet.
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Standardit
Standardi IEC 61537: "Kaapelihylly- ja kaapelitikasjärjestelmät sähköisiin asennuksiin"
määrittelee kaapelihyllytuotteen ominaisuudet.

Standardi  IEC 61537 
Normi määrittää kaapelihyllylle, seinäkannattimille, ripustimille ja
muille tarvikkeille tehtävien mekaanisten testien kokoonpanon. Se
määrittelee myös niiden sähköisten johtavuustestien vaatimukset
ja menetelmät, jotka kaapelihyllyjen ja -liittimien pitää täyttää.

Kaikki CABLOFIL®-valikoiman mekaaniset ja sähköiset suoritustasot
testataan tässä standardissa kuvattujen menetelmien mukaan.

Merkintä  
Standardi IEC 61537 on “tuote”-standardi, jo-
ka määrittelee vaatimukset ja testimenetelmät
kaapelihyllylle ja kaapelitikasjärjestelmälle. Se
on ainoa Euroopan tasolla harmonisoitu stan-
dardi, ja sitä käytetään referenssinä merkit-
täessä tuotteita CE-merkillä, kuten LVD edel-
lyttää.

Kaikki CABLOFIL®-kaapelihyllyt ja -tarvikkeet
ovat nyt yhdenmukaisia eurooppalaisten
standardien kanssa, siksi tuotteet on merkitty
CE-merkinnällä.
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Standardit ja
direktiivit

Kaapelihyllyn valmistus ja käyttö on vaativien ja
yksityiskohtaisten määräysten alaista. CABLOFIL®

päivittää sovellustestit ja takaa tuotteidensa
yhdenmukaisuuden.

Direktiivin ja
standardin ero
Direktiivi määrittelee vaatimukset liittyen

tuotteen omaisuudelle ja ihmisille

aiheuttamiin vaikutuksiin, muttei  selitä

tarkoin termein, kuinka näitä vaatimuksia

noudatetaan: se on standardien tehtävä.

Direktiivit
Seuraavat direktiivit koskevat kaapelihyllyä:
● Pienjännitedirektiivi: 73/23/CEE, lyhenne "LVD"
● Direktiivi 93/68/CEE, “CE-merkintä"

LVD-direktiivi
Pienjännitedirektiivi (LVD) 73/23/CEE yhdenmukaistaa jäsen-
valtioiden lainsäädännön sekä kattaa kulutus- ja pääoma-
hyödykkeet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi seuraavien
jännitteiden rajoissa:
● 50…1000 VAC
● 75…1500 VDC.

CE-merkintä
Direktiivi 93/68/CEE määrittää CE-merkinnän käyttöä pien-
jännitedirektiivin mukaisissa laitteissa.

EMC-direktiivin 
89/336/CEE erityistapaus

EMC-direktiiviä 89/336/CEE sovelletaan vain
aktiivisiin elementteihin, joissa kulkee
virtaa tai jännitettä.
Koska kaapelihylly on määritelmän mu-
kaan passiivinen elementti, tätä direk-
tiiviä ei siten sovelleta.
Oikein maadoitusverkkoon kytkettynä me-
tallikaapelihyllyllä on positiivinen vaikutus
asennuksen EMC-ominaisuuksiin.
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Kevyt teollisuus
Kemianteollisuus, lääketeollisuus ja elintarviketuotanto vaativat korkealaatuisia
järjestelmiä, jotka ovat puhtaita ja hygieenisiä. CABLOFIL®  on ihanteellinen
ratkaisu. Työpisteissä ja tuotantolinjoissa käytetään tavallisesti useita vir-
takaapeleita, tiedonsiirtokaapeleita ja nestelinjoja. CABLOFIL®-kaapelihylly on
turvallinen, joustava, puhdas ja helppo huoltaa.

Kaivokset / louhokset
Teräs
Sementti
Petrokemia
Kaasu
Sähkö

Kemia / lääkkeet
Autot / tuotantokoneet

Lasi / puu / tekstiili / paperi
Elintarvikkeet

Laivat / asemalaiturit
Veden ja jätteiden käsittely

Raskas teollisuus
Teollisuusympäristöjen laaja vaihtelu edellyttää hyvin korkeita
turvallisuus- ja laatustandardeja.

CABLOFIL® sopii korroosiota aiheuttaviin, syövyttäviin tai
vaarallisiin ympäristöihin. Se on täydellinen kuhunkin
ympäristöön mukautettu järjestelmä, joka on mekaanisesti ja
sähköisesti testattu kaikkein laajimmassa teollisuusympäristö-
jen valikoimassa.
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Rakentamispalvelut
Pien- ja korkeajännitteen jakelu, paloturvallisuuden varusteet,
ilmastointi-ilmanjäähdytysjärjestelmät ja tietoverkot palvelura-
kennuksiin vaativat turvallista menetelmien mukaista asen-
nusta.
Tukeva, mutta avoin CABLOFIL®-rakenne yksinkertaistaa yllä-
pidon ja tekee kaapelien järjestyksen tarkistamisen helpoksi,
mikä on olennaista tämän tyyppisessä asennuksessa.

Sairaalat
Ostoskeskukset
Toimistot / hotellit
Tietokonekeskukset
Museot
Koulut

Telekommunikaatio
Lentokentät

Asemat
Tunnelit

Sillat
Stadionit

Infrastruktuuri 
CABLOFIL® on nopean ja helpon asennuksensa, joustavuutensa ja
turvallisuutensa ansiosta nousut ylivoimaiseksi valinnaksi julkisiin
rakennuksiin.

Sovellukset
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