
Kábeltípusok (javasolt) felhasználás szerint 

 

 

NYM-O/NYM-J  (MBCU)  Ipari jellegű és lakóépületek villanyszereléséhez, száraz, nyirkos és nedves 

helyiségekben falra szerelten, vakolat alá, a falazatba vagy betonba ágyazottan, (kivéve a 

rezgetéssel,vibrációs illetve csömöszöléses eljárással tömörített betonozás esetén); kültéren is 

alkalmazható, de csak a közvetlen napsugárzástól védetten. 

H05VV-F    (MT)   Lakáshelyiségekben, konyhákban, hivatalokban; háztartási készülékekhez , 

beleértve a párás helyiségeket, közepes igénybevételre ( pl. mosógépekhez, hűtőgépekhez ) Főző- és 

fűtőkészülékekhez is használható azzal a feltétellel, hogy nem érintkezik forró részekkel és nincs 

hősugárzásnak kitéve. Nem alkalmazható szabadtéri használatra, ipari vagy mezőgazdasági 

épületekben, valamint nem háztartási hordozható szerszámokhoz. 

H07V-U (MCU)  Száraz helyiségekben felületre szerelt, vagy beágyazott védőcsövekben, rögzítetten, 

mechanikailag védett helyen, készülékekben, kapcsolószekrényekben, világítótestekben. 

H07V-K (MKH)  Kis és közepes mechanikai igénybevételekre használható, flexibilis bekötésekhez, 

különféle gépekhez, kapcsoló szekrényekhez, tálcára helyezve vagy védőcsőbe húzva. 

YSLY      Jelző és működtető kábel ipari rendszerekhez. Általános felhasználású kábel, csepegő 

olajnak ellenáll. Flexibilis kivitele miatt alkalmas vibrációnak, mozgatásnak kitett megmunkáló gépek, 

eszközök bekötésére. 

LíYCY Árnyékolt elektronikai kábel amely alkalmazható száraz és nedves helyiségekben. Mérés-

irányítás és szabályozástechnikai berendezések összekötésére alkalmas. Hajlékony, kisebb 

mechanikai igénybevételnek megfelel,de állandó mozgatásnak nem. 

Riasztókábel Riasztó rendszerek telepítéséhez , eszközök közötti jelátvitel illetve kombinált 

kábelek esetén áram átvitel is. Az árnyékolás véd az elektromágneses zavarokkal szemben. 

H05RR-F (GT gumikábel) Általános használatra lakáshelyiségekben, konyhákban és hivatalokban; 

olyan készülékek táplálására, amelyek vezetéke csekély mechanikai igénybevételnek van kitéve (pl. 

porszívók, sütő- főző készülékek, forrasztópákák). Ellenálló az ózonnal szemben, olajokkal és zsírokkal 

érintkezhet. Nem alkalmazható tartós szabadtéri használatra, ipari vagy mezőgazdasági 

műhelyekben, valamint nem háztartási szerszámok táplálására.  

H07RN-F (GT gumikábel)  Alkalmas száraz, nedves és nyirkos helyiségekben, kültéren, 

robbanásveszélyes környezetben, mezőgazdasági gépek bekötésére, építési területeken. Alkalmas 

ipari létesítményekben, üzemekben, szerszámgépek működtetésére. Ózon, UV, és időjárásálló. 

NYY-O/NYY-J  - Erőátviteli kábel, külső- vagy belső terekben egyaránt használható. Ipari területeken, 

erőművekben. Szükség esetén a mechanikai védelemről védőcsővel, vagy egyéb módszerrel 

gondoskodni kell. 

YSLCY  Árnyékolt jelző és működtető kábel ipari rendszerekhez. Általános felhasználású kábel, 

csepegő olajnak ellenáll. Flexibilis kivitele miatt alkalmas vibrációnak, mozgatásnak kitett 

megmunkáló gépek, eszközök bekötésére 


