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Techniniai reikalavimai 1 kV daugiagysliams aliuminiams kabeliams, skirtiems kloti žemėje ir
atvirame ore
Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas
Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis
Eil.
Nr.

Reikalaujamų standartų pavadinimai,
parametrų, funkcijų, aprašymai
išpildymas ar savybės

(Pildoma konkurso metu)
(Pildoma konkurso metu)
Atitikimą reikalavimams
Reikalaujamo parametro
pagrindžiantys
arba vykdomos funkcijos
dokumentai
reikšmės išpildymas
(Pildoma konkurso metu)

1.

Gamintojo kokybės vadybos sistemos
sertifikatas a)

ISO 9001

2.

Kabelis atitinka standartą b) arba c)

LST HD 603 arba IEC
60502-1

3.

Vardinė kabelio įtampa U0/U e)

0,6/1 kV

4.

Maksimali kabelio įtampa Um e)

1,2 kV

5.

Aplinkos darbinės temperatūros ribos ne
siauresnės nei d) arba e)

-35 ... +35 °C

d) arba e)

6.

Laidininkas

7.

Laidininko tipas d) arba e)

8.

Laidininkų izoliacija e)

9.

Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas e)

10.

Išorinis apvalkalas e)

11.
12.
13.

Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko
temperatūra e)
Maksimali kabelio temperatūra esant
trumpajam jungimui ( 5 s) e)
Žemiausia leidžiama kabelio klojimo
temperatūra e)

14.

Minimalus lenkimo spindulys e)

15.

Garantinis laikotarpis f)

Laidininkas turi būti
pagamintas iš atkaitinto
aliuminio
1 arba 2 klasė pagal LST
EN 60228 standartą.
XLPE
Gyslų individualus spalvinis
žymėjimas
Juodas UV spinduliams
atsparus PE
+ 90 °C
+ 250 °C
-10 °C arba žemesnė
minusinė temp.
≤ 12xD
D – išorinis kabelio
skersmuo
≥24 mėn.

1 lentelė. 1 kV daugiagyslių kabelių, skirtų kloti žemėje ir atvirame ore techniniai parametrai
Laidininko
skerspjūvio
plotas,
mm2

Laidininko
konstrukcija*

Aktyvioji varža esant
20 °C,
Ω/km

Ilgalaikė gyslos (+70°C)
darbinė srovė grunte, A**

Ilgalaikė gyslos (+90°C)
darbinė srovė ore, A**

3x16
RE
1,91
78
80
3x35
SM
0,868
125
125
4x16
RE
1,91
78
80
4x35
SM
0,868
125
125
4x70
SM
0,443
185
196
4x150
SM
0,203
280
316
4x240
SM
0,125
375
425
5x16
RE,RM
1,91
78
80
5x35
RM
0,868
125
125
* RE – apvalus monolitinis; RM – apvalus daugiavielis; SM - sektorinis daugiavielis.
**Ilgalaikės darbinės srovės aliuminiams laidininkams nurodytos pagal LST HD 603 standartą, kai grunto
temperatūra +15 °C, oro +25 °C. Darbinės srovės nurodytos informacijai projektavimui, pirkimo metu netikrinamos
siūlomam gaminiui.
Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui
a) Vadybos sistemos sertifikato kopija;
b) Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se) protokolų kopijos ir akredituotos įstaigos išduotas
sertifikatas (su laboratorijos (-jų) akreditacijos sritį įrodančiais dokumentais). Laboratorijai (-joms) ir
sertifikatą išdavusiai įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos
organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.europeanaccreditation.org/ea-members;
c) Gamykloje atliktų bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolų kopijos (angl.
Witnessed manufacturer‘s testing WMT), patvirtinti atstovo. Taip pat akredituotos įstaigos išduotas
sertifikatas. Nepriklausomo atstovo laboratorijai ir sertifikatą išdavusiai įstaigai akreditaciją suteikęs biuras
turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member)
narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;
d) Gamintojo deklaracija;
e) Gaminio techninis aprašymas;
f) Tiekėjo deklaracija.

