
BETAflam® Flame retardant signal/communication/instrumentation and control cables

FR-SIR-F 90 Fire alarm cable – screened
BETAflam® Fire alarm cable, 300 / 500 V, circuit integrity acc. to BS 6387, LSOH

:مشخصات فنی

سانتیگراد+ 90سانتیگراد تا -30از :کارکرد موثردماي 
سانتیگراد+ 70سانتیگراد تا -5از : دماي نصب

)درجه سانتیگراد5در دماي باالي (

:خمششعاع 

قطر کابل8x Ø<:    در حال نصب
6x<:  در شرایط ثابت Ø بعد از نصب(قطر کابل(

نصبشرایط 

د نصب در محیط داخلی و به طرق رایج نصب ثابت مانناین کابل ضد حریق جهت 
. .سینی،  نردبان،  داکت و سایر سیستم هاي کابل کشی متناسب میباشد

تقیم جهت نصب در محیط بیرونی تنها در بسترهاي ضد آب،  خشک و دور از تابش مس
.آفتاب نصب گردد

:آتشعملکرد در مقابل 

:LPCBتایید استانداردهاي مورد 
Halogen Free: BS EN 50267-2-1, IEC 60754-1
NO flame spread on bunched cables: IEC 60332-3-22/-24

(Cat. A & C)
Low smoke density: BS EN 61034-2, IEC 61034-1/-2
Circuit integrity: BS 6387 C.W.Z

 استانداردهاسایر:
No corrosive gases: IEC 60754-2, EN 60754-2
Flame retardant: IEC 60332-1-2
No toxic gases: NEC 02-713

هاي کابل اعالم حریق لئونیویژگی 
 داراي تاییدیه از سازمانLPCB
 ساعت 3درجه به مدت 950تحمل دما تا
 درجه سانتیگراد+ 90درجه تا -30قابلیت کارکرد از دماي
باالترین سطح ایمنی
 استفاده از روکش هاي فاقد هالوژن
 داراي مجوز از سازمانRoHS وREACHو سازگار با

محیط زیست

:کاربردها

-FR-SIRمقاوم در برابر حریقکابل  F 90 BETAflam® کابل شیلدداریست که
باال نشان خواهد Circuit Integrityبهترین نوع عملکرد را در هنگام آتش سوزي با 

.داد

:کاربردسیستم هاي پر 

سیستم تشخیص و اعالم حریق
سیستم چراغ هاي اضطراري
سیستم هاي کنترل اضطراري و سیستم هاي حیاتی
 خطر و صوتسیستم آژیر 		

استفاده از این کابل در محل زندگی انسان و همچنین محل هاي نگهداري از دارایی 
هاي با ارزشی که در صورت آتش سوزي در معرض خطر قرار خواهند گرفت به شدت 

.توصیه میگردد

:کابلساختار 

هادي مس مفتولی طبق استاندارد :هاديIEC 60228 class 1
عایق:BETAflam® SIR  طبق جدول(سیلیکونی(
 روکش شده با فویل آلمینیومی: شیلد
 ق تشکیل شده از رشته سیم هاي مسی قلع اندود شده طب):ارت(درین سیم

IECاستاندارد  60228 class 2
 هالوژنپالستیک فاقد :داخلیپوشش
معدنیکوپولیمر : روکش بیرونی

:مشخصات الکتریکال

/U0:ولتاژ نامی U300/ 500V
2000V:تست ولتاژ
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● ● ● ● ● ○
mm2 mm mm mm mm2 mm mm kg/km pF/m pF/m kWh/m BK+RD BU+BN BK+WH

2C

1.5 1.38 0.7 2.8 1.5 1.2 8.3 100 130 185 0.22 RD 307892 305208 306010
1.5 1.38 0.7 2.8 1.5 1.2 8.3 100 130 185 0.22 WH * 309074 *
2.5 1.74 0.7 3.2 2.5 1.2 9.4 142 150 210 0.27 RD * 305210 306009
2.5 1.74 0.7 3.2 2.5 1.2 9.4 142 150 210 0.27 WH * 309012 *


