
  

CTF 113  Digital 

 Wyjątkowy  kabel  w  wyjątkowej  cenie !!! 
 

 

 

 

      

 
  - żyła  wewnętrzna  miedziana  1,13  mm 

  - oplot  90  % 

- dwustronna  folia  klejona  do  dielektryka 

  - spienienie  fizyczne  
  - bardzo  dobre  parametry  w  atrakcyjnej  cenie     

 
 

 
CTF 113 Digital  to  najwyższej  klasy kabel koncentryczny 75  , który  spełni  oczekiwania  nawet  najbardziej  wymagających  odbiorców . Coraz  

częściej  spotykamy  się  z  zapotrzebowaniem  na  tego  rodzaju  przewody  ,  jednak  do  tej  pory  poważną  barierą  w  ich  stosowaniu  bywała  bardzo  

wysoka  cena  tych  kabli . CTF 113 Digital  stanowi  rozwiązanie  tego  problemu . Otrzymujecie  Państwo  wyjątkowo  dobry  i  nowoczesny  kabel  w  

bardzo  atrakcyjnej  cenie !!!  Jego  największe  atuty  to  ekran  zbudowany  z  dwustronnej  folii  Al/Pet/Al  przyklejonej  do  dielektryka  plus  90 %  

oplotu  ,  żyła  wewnętrzna  miedziana  o  średnicy  1,13  mm ,  dielektryk  wykonany  metodą  spienienia  fizycznego  oraz  cena  na  poziomie  kabli  dużo  

niższej  klasy.  CTF  113  został  zbudowany  głównie  z  myślą  o  idealnym  przekazie  sygnału  cyfrowego ,  ale  oczywiście  również  znakomicie  

sprawdza  się  w  instalacjach  analogowych .  Bardzo  wysoka  skuteczność  ekranowania ( EN-50117  klasa A )  oraz  niska  tłumienność  jednostkowa  w  

bardzo  szerokim  zakresie  częstotliwości  daje  gwarancje  idealnego  przekazu  sygnału  w.cz.  nawet w bardzo  trudnych  warunkach .   

Parametry  kabla  przedstawiamy w tabeli  poniżej .                

 

 

  

            

  
      
     

Parametr CTF  113  Digital 

Żyła  wewnętrzna                Cu   1,13  mm 

Dielektryk                            spieniony  fizycznie  PE   4,8 mm 

Ekran                                      klejona do dielektryka folia Al/Pet/Al. + oplot 90% 

Powłoka  zewnętrzna           PVC  7,0  mm 

 

     
Masa całkowita  (kg/km) 47 

Impedancja  () 75  2 

Współczynnik  skrócenia  fali  (%) 85 

Pojemność jednostkowa (pF/m) 52 

Rezystancja dla prądu  stałego  -  żyła wew./żyła zew.    (/km) 15 / 17 

Skuteczność ekranowania  > 100 dB 

Współczynnik tłumienności niedopasowanej   950 - 2000  MHz     >  18  dB 

 

               
Częstotliwość   ( MHz )                  50       100       200       450       800       1000       1200       1750       2050       2150       2400 

Tłumienie  ( dB/100m )                  3,9       5,5        7,8       12,3      16,6       18,5        21,3        25,2        27,4        28,3        29,8   

                      
 

  

                                                                            

 

 
Kabel  pakowany :   po  200 i 500  metrów  na  szpulach . 

                                          -   po  100  metrów  w  kartonowych  pudłach .         

Nadruk  zawiera  metrowy  znacznik  długości . 

Powłoka  zewnętrzna  biała , średnica  kabla  7,0  mm . 

 

 

                        
      
                                                                                                                                               

      

       

                                                                                                                                                      Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian . 
                                                                                                                                                                Wszystkie  pytania  prosimy  kierować  pod  numery  telefonów  (42)  636-31-17 , (42) 637-43-31. 
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