
 Przewody
 Koncentryczne

Przewód CCTV CAMSET solo 75-0.59/3.7
92% pokrycia oplotem [100m]

Kod towaru: KAB30H10.1

Widok przewodu w kr ku 100 m owini tym foli .
Wymiary kr ka: rednica 24 cm, wysoko  1 cm, masa 5,3 kg

Zbli enie przewodu

CAMSET solo M6000 to najwy szej jako ci przewód do przesy ania sygna u z analogowych kamer CCTV. Jest produkowany przez renomowan
europejsk  kablowni .

Wprowadzone do sprzeda y w ostatnim czasie nowoczesne, analogowe kamery CCTV wymagaj  medium transmisyjnego najwy szej jako ci.
Wysokiej jako ci obraz jaki potrafi  ge nerowa  mo e zosta  znacznie pogorszony kablem o niskich parametrach, szybko starzej cym si .
Przewody CAMSET o znakomitych parametrach i perfekcyjnym wykonaniu zapewni  wzorcow , niezmienn  w czasie transmisj  sygna u video.

Cechy wyró niaj ce przewodu CCTV CAMSET solo M6000:

najwy szej jako ci materia y, perfekcyjny sposób wykonania potwierdzony 6 letni  gwarancj ,
92% oplot z drutów miedzianych,
szeroki zakres temperaturowy uk adania i eksploatacji przewodów,

przedprodukcyjna kontrola jako ci surowców oraz poprodukcyjna kontrola jako ci gotowego wyrobu,
typowy wymiar kabla RG-59: a rodkowa miedziana r. 0,59 mm, r. oplotu 3,7 mm, r. zew. 6,15 mm,
znacznik metrowy,
opakowania jednostkowe:
100m M6000_100 kr ek owini ty foli ,
200m M6000_200 kr ek owini ty foli ,
500m M6000_500 szpula.
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W sk ad rodziny przewodów CAMSET wchodz :

CAMSET solo M6000 przewód koncentryczny,

CAMSET 50 M6050 przewód koncentryczny z dwoma ami zasilaj cymi 0,5 mm2,

CAMSET 100 M6100 przewód koncentryczny z dwoma ami zasilaj cymi 1,0 mm2.

Ka dy z przewodów CAMSET ma tak  sam  cz  koncentryczn .

CAMSET solo M6000 CAMSET 50 M6050 CAMSET 100 M6100

Przewody wspó osiowe CAMSET solo M6000,  CAMSET  50 M6050,  CAMSET 100 M6100  zosta y wyprodukowane zgodnie z polskimi i
europejskimi normami: PN-EN 50395:2005, PN-EN 50396:2005, PN-E90150:1983, PN-E90160:1988, PN-EN 60228:2005, PN-EN 60811-1-2,
PN-73/E-04160.77, PN-73/E-04160.81, PN-73/E04160.82, PN-83/E-04160.73, PN-EN 50117-2-4:2005/A1:2008, IEC 1196–1, EN 501117.

Przewody CAMSET posiadaj  6 letni  gwarancj .
Obejmuje ona wady powsta e w trakcie produkcji, spowodowane u yciem niew ciwych materia ów, rozwi za  technicznych albo wynikaj ce z
innych przyczyn tkwi cych w konstrukcji kabla.

Producent gwarantuje w okresie 6 lat sta  p arametrów zamieszczonych w tabelach "Parametry Techniczne". Warunkiem utrzymania
gwarancji jest przestrzeganie zasad pakowania, przechowywania i transportu opisanych w normie PN-70 E-79100, oraz u enie i eksploatacja
w warunkach opisanych w tabelach "Parametry Techniczne"(poni ej).

Kable wspó osiowe CAMSET solo M6000, CAMSET 50 M6050, CAMSET 100 M6100 posiadaj oplot z 80 drutów miedzianych o rednicy
0,20 mm, zapewniaj cych 92% pokrycie. Jest to zgodne z wyszczególnionymi wy ej normami. Tak g sty oplot zapewnia pe ne ekranowanie
skutecznie eliminuj ce wp yw zewn trznych pól elektromagnetycznych na transmitowany sygna  oraz zapobiegaj ce utracie sygna u poprzez
emisj  na zewn trz przewodu. Na rynku spotyka si  przewody o ró nych parametrach i uwa a si , e oplot sk adaj cy si  z 64 drutów o rednicy
0,15 mm stanowi parametr wyró niaj cy przewody o dobrej jako ci. Oferowany przez firm  DIPOL przewód posiada oplot o jeszcze wi kszej
ilo ci drutów, a dodatkowo zrobiony z drutu miedzianego, o w ciwo ciach lepszych ni  cz sto spotykany w oplotach drut aluminiowy.

Kable wspó osiowe CAMSET solo M6000, CAMSET 50 M6050, CAMSET 100 M6100 s  bardzo skrupulatnie badane w toku produkcji, jak i po
jej zako czeniu. Sprawdzanych jest wiele parametrów, które wyszczególniaj  przywo ane wcze niej normy.

Wa niejsze badania jakim poddawany jest przewód:

badanie wytrzyma ci pow oki polwinitowej na rozci ganie i wyd enie przed i po starzeniu cieplnym: w komorze 100 oC przez 168
godzin oraz w temperaturze -30oC przez 20 godzin,

badanie odporno ci na nacisk jednostronny przy 80 oC,
badanie odporno ci izolacji na napi cie probiercze zmienne 4,2 kV, sta e 6,3 kV,

badanie odporno ci na nawijanie w niskiej temperaturze -55 oC
pomiar minimalnej rezystancji izolacji mi dzy ami >500 M ,
pomiar odporno ci pow oki na napi cie zmienne probiercze 2 kV przez 1 min. po uprzednim zanurzeniu w wodzie,

sprawdzenie impedancji falowej,
sprawdzenie pojemno ci skutecznej.

Pierwsze z przywo anych bada  potwierdza bardzo dobre w asno ci przewodu w niskich i wysokich temperaturach. Daje gwarancj  jednolito ci
opony zewn trznej i braku sk onno ci do p kania.

Kable wspó osiowe CAMSET solo M6000,  CAMSET  50 M6050,  CAMSET  100 M6100  s przewodami wewn trznymi, poniewa  nie
posiadaj  odporno ci na promieniowanie UV. Mog  by  za to eksploatowane w bardzo szerokim zakresie temperatur -40...+70 oC natomiast
uk adane gdy ich temperatura zmienia si  w zakresie od 0 do +50 oC. Posiadaj  opon  zewn trzn  wykonan  z PVC w kolorze bia ym. Do
zastosowa  zewn trznych poleca si  kable w pow oce z PE w czarnej pow oce.

Kable wspó osiowe CAMSET solo M6000, CAMSET 50 M6050, CAMSET 100 M6100 posiadaj  centraln  o rednicy 0,59 mm wykonan  z
miedzi. Zapewnia to dopasowanie do z cz stosowanych do kabli klasy RG-59. Niektórzy producenci proponuj  ka ble z  stalow
miedziowan . Jednak e taka konstrukcja wp ywa na znaczne zwi kszenie t umienia w zakresie przesy anych w sieciach CCTV cz stotliwo ci i
powoduje odczuwalne zwi kszenie sztywno ci przewodu, co ma niebagatelne znaczenie w procesie wykonywania instalacji.

Kable wspó osiowe CAMSET solo M6000,  CAMSET 50 M6050, CAMSET 100 M6100 pos iadaj nadrukowany znacznik metrowy  wraz z
oznaczeniem kabla. Jest on nanoszony w procesie produkcji przez legalizowany w Urz dzie Miar licznik. Znacznie u atwia to odwijanie zadanej

ugo ci lub wyliczanie d ugo ci odci tego odcinka.

Kable wspó osiowe CAMSET solo M6000, CAMSET 50 M6050, CAMSET 100 M6100 s  konfekcjonowane w odcinkach 100 i 200 metrów w
opakowaniach foliowych, oraz 500 metrów na szpuli. Z opakowa  foliowych atwo jest odwin  niewielkie ilo ci wyci gaj c przewód ze rodka
opakowania. Dla instalatorów polecane s  szpule 500 metrowe.

Dane Techniczne
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Nazwa CAMSET solo

Kod M6000

Impedancja kabla koncentrycznego [ ] 75
+/- 3

Pojemno  kabla koncentrycznego [pF]
67

+/- 2

Wspó czynnik skrócenia fali [%] 66

Temperatura pracy [oC] -40...+70

Wilogotno c powietrza pracy [%] 0...100

Temperatura uk adania [oC] 0...+50

Min. promie  gi cia dla instalacji wewn trznych
[krotno rednicy kabla]

>5

Masa przewodu [kg/km] 53

Rdze  koncentryka

Materia mied

Rodzaj drut

rednica [mm]
0,59

+/- 0,01

Rezystancja [ /km] 59,2

Dielektryk koncentryka

Materia PE

rednica zewn trzna dielektryka [mm] 3,7
+/- 0,1

Oplot koncentryka

Pokrycie [%] 92

Ilo  drutów [szt] 80

rednica drutów [mm] 0,20

Rezystancja [ /km] 7,6

aszcz zewn trzny koncentryka

Materia PVC bia y

rednica zewn trzna [mm] 6,15

Grubo  [mm] 0,80

umienno  kabla

Cz stotliwo
[MHz]

umienie
[dB/100m]

1 1,0
50 7,7
100 11,1
200 16,2
300 20,4

500 27,2
800 35,5
1000 40,4
1500 50,1
2000 56,6
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