
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET113 spe nia norm  EN50117 i jest zgodny ze
standardem klasy A w ca ym pa mie transmisyjnym w przedziale cz stotliwo ci 5 - 3000
MHz.
Przewód Triset jest zgodny z wymaganiami rozporz dzenia Ministerstwa Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie "warunków technicznych jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie" z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie
okablowania dedykowanego do instalacji RTV/SAT.
Posiada deklaracj  zgodno ci z dyrektyw  RoHS.
Rozporz dzenie MTBiGM z dnia 6 listopada 2012 r w § 192e pkt 4 precyzuje nast puj ce
wymagania dla przewodów koncentrycznych w instalacjach teletechnicznych budynków
zbiorowego zamieszkania:

Wymagania Charakterystyka Triset113

Kategoria RG-6 lub wy sza

Kable z rodziny Triset113 s
kablami
kategorii RG-6 o
podwy szonych parametrach

Podwójny ekran:
folia aluminiowa + oplot o g sto ci 
77%

Podwójny ekran:
folia aluminiowa + oplot 81%

Miedziana a wewn trzna o
rednicy

nie mniejszej ni  jeden milimetr.

a miedziana o rednicy
1,13mm

Skuteczno  ekranowania
0,03...1 GHz  85 dB
1...2 GHz  75 dB
2...3 GHz  65 dB

Skuteczno  ekranowania
0,03...1 GHz  90 dB
1...2 GHz  90 dB
2...3 GHz  85 dB

Klasa
A

 Impedancja sprz eniowa < 5
/m

 Impedancja sprz eniowa <
4,6 m /m

Przewód sprzedawany jest w ilo ciach nominalnych: 100m, 200m, 500m i detalicznych

Zbli enie przewodu



Wysokiej jako ci przewód koncentryczny Triset113 dedykowany zarówno do instalacji
indywidualnych jak i zbiorczych. Z powodzeniem mo e by  stosowany w instalacjach
naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, radia FM/DAB oraz systemach multiswitchowych
(telewizja naziemna DVB-T oraz satelitarna DVB-S/S2).

Cechy wyrózniaj ce:

zgodny ze standardem class A,
zgodny z wymaganiami rozporz dzenia MTBiGM,
spe nia wymogi normy na przyspieszone starzenie IEC68-2 cz  3,
miedziany rdze  1,13 mm,
niska t umienno ,
znakomite dopasowanie,
wysoka skuteczno  ekranowania - w wi kszo ci zakresu spe nia wymóg class A+,
81% pokrycie oplotem
5 lat gwarancji.

Triset-113 posiada 81% pokrycie oplotem gwarantuj ce wysoki poziom ekranowania i
chroni ce sygna  u yteczny przed wp ywem zak óce  zewn trznych.
Warto  pokrycia przewodu oplotem (81%) pozostaje w zgodzie z wymogami rozporz dzenia
Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie.
Wysokiej jako ci, podwójnie ekranowany kabel koncentryczny typu RG6 posiada 
wewn trzn  wykonan z drutu miedzianego o rednicy 1,13 mm, co sprawia, e kabel
posiada bardzo dobre parametry t umienno ciowe. Rdze  ten nie ulega korozji, a przewód nie
jest sztywny.
Dzi ki wysokiej jako ci wykonania oraz dobrym parametrom elektrycznym przewód
Triset113 cieszy si  nies abn  popularno ci  w ród wielu instalatorów. Optymalnie dobrana
elastyczno  p aszcza pozwala na atwe uk adanie przewodu zarówno w szachtach
kablowych, jak i puszkach instalacyjnych, czy skrzynkach monta owych.
Kabel zosta  wykonany z zachowaniem ostrych rygorów jako ciowych, z ma ymi
dopuszczalnymi odchy kami od parametrów nominalnych.
Dla zabezpieczenia minimalnego promienia gi cia przewodu umieszczane w cianach
przewody powinny by  uk adane w rurkach/peszlach.

Ekranowanie przewodu TRISET-113 w przedziale cz stotliwo ci 30-3000 MHz
oraz wymagania dla klasy A.



Impedancja sprz eniowa przewodu TRISET-113 w przedziale cz stotliwo ci 5-30 MHz
oraz wymagania dla klasy A.



umienie kabla w przedziale cz stotliwo ci 5-2400 MHz.



umienno  odbi  kabla w przedziale cz stotliwo ci 5-2400 MHz.



Pr dko  propagacji sygna u w kablu w przedziale cz stotliwo ci 5-2400 MHz.



Wzrost t umienno ci kabla nie przekracza 5% warto ci parametrów pocz tkowych.



Kable koncentryczne podlegaj  naturalnemu procesowi starzenia co owocuje zwi kszaniem
umienno ci. Jako  kabla w procesie przyspieszonego starzenia definiuje norma IEC68-2

cz  3. Triset ca kowicie j  spe nia i na tej podstawie zostaje udzielona gwarancja 5 letnia.
Dane Techniczne

Nazwa TRISET 113
Kod E1015

dokladno
Rdze  miedziany

rednica mm 1,13 ± 0,03
Dielektryk fizycznie spieniany

Grubo  dielektryka mm 1,83 ± 0,05
rednica dielektryka mm 4,80 ± 0,1

Owalno
(odkszta cenie od
przekroju
ko owego)

 ± 2%

Folia Al/PET/Al przyklejona do dielektryka
30/12/30 µm

Szeroko mm 18  ± 0,3

Zak adka  mm  >3  ± 0,5



Grubo µm 75  ± 3

Oplot
Materia Aluminium

rednica drutu mm 0,12 ± 0,01
Liczba drutów szt 24 x 6

t nawini cia stopnie 19,34
Pokrycie % 81

aszcz
Materia PVC

Grubo mm 0,8 ± 0,1

rednica mm 6,8 +0,20/-
0,05

Kolor Bia y (RAL 9010)

Parametry elektryczne
Rezystancja w
temperaturze 20°C /km 16,85    ± 0,5

Pojemno pF/m 52  ± 1,5

Rezystancja izolacji M /km 2000 ± 3%
Impedancja 75  ± 3

Wspó czynnik
skrócenia fali % 84  ± 1

Parametry mechaniczne

Temperatura pracy °C -
30...+70

Temperatura
uk adania °C -5...+40

Minimalny promie
gi cia mm 35 (jednokrotne)

70 (wielokrotne)

Wed ug normy EN50117 przewody koncentryczne, w zale no ci od skuteczno ci
ekranowania, dzielimy na klasy:C, B, A, A+, A++.
Triset 113 ma najlepsz  skuteczno  ekranowania z kabli klasy abonenckiej dost pnych na
rynku (pomi dzy klas  A i A+).

Klasy ekranowania przewodów

Klasa 5-30 MHz
[m /m]

30-1000
MHz [dB]

1-2 GHz
[dB]

2-3 GHz
[dB]

C 50 75 65 55



B 15 75 65 55

A 5 85 75 65
A+ 2,5 95 85 75

A++ 0,9 105 95 85


