
 

 

 

 
 

   KABEL  INSTALACYJNY  TYPU  RG-6/U  Cu 

  HS-100  Tri-shield    

 KABEL  Z   ŻYŁĄ  WEWNĘTRZNĄ  MIEDZIANĄ  1,0  mm  

   
 
   •  potrójny ekran typu tri-shield 
   •  niska cena zakupowa   
   •  solidne wykonanie i dobre parametry    

   •  żyła wewnętrzna miedziana 1,0 mm  

      

      
 

 

 
SATCOM HS-100 Tri-shield  to  ekonomiczny,  ze  względu  na  niską cenę  zakupową, a jednocześnie solidny  kabel  satelitarny  typu  RG-6/U  o  wysokim 
współczynniku ekranowania i niskim  tłumieniu  z  żyłą   wewnętrzną  miedzianą  o  średnicy 1,0  mm.  Proces  produkcyjny  przewodu  odbywa  się  w  
systemie  kontroli  jakości  ISO  9002 . Ekran  jest  trójwarstwowy , gwarantujący bardzo dobre ekranowanie,  zbudowany z  folii  Al/Pet , oplotu  40 % oraz  
jeszcze  jednej,  klejonej do płaszcza  folii  Al/Pet . Powłoka  zewnętrzna ( PVC )  w  kolorze  białym . Należy  zwrócić  uwagę  iż  dielektryk  tego  kabla  jest  
wykonany  nowoczesną  metodą  spienienia  fizycznego na zasadzie  wstrzykiwania  azotu do polietylenu  pod  dużym  ciśnieniem , co  w  bardzo  korzystny 
sposób  wpływa  na  jego  walory  użytkowe  i  parametry  oraz  odróżnia  od  większości  przewodów  z  tego  poziomu  cenowego  na  rynku . Biorąc  pod  
uwagę  wszystkie  zalety  tego  kabla  na  pewno  niezaprzeczalnym  jego  atutem  jest  cena  zakupowa  ,  która  kształtuje  się  na  poziomie  przewodów  o  
dużo  gorszej  jakości  i  słabszych  parametrach. Dodatkowo wyróżnia  go  atrakcyjny  sposób  zapakowania . Szczegółowe  dane  przedstawia  tabela . 
 

 

 
 
 
 

                                                                            
 
 
 

                                                                                  SATCOM  RG-6 TRI-SHIELD 
 

      
 
 

 

Parametr HS-100   Cu   Tri-shield 
Żyła  wewnętrzna                  Cu  1,0  mm 

Dielektryk                            spieniony  fizycznie  PE   4,57 mm 

Ekran                                  folia Al/Pet + oplot  40% + folia Al/Pet 

Powłoka  zewnętrzna           PVC  6,8  mm 
                                        

 
 

Masa całkowita  (kg/km) 45 

Impedancja  () 75  3 

Współczynnik  skrócenia  fali  (%) 85 

Pojemność jednostkowa (pF/m) 52  2 

Skuteczność ekranowania  ( 100 – 900 MHz ) > 90 dB 

Współczynnik tłumienności niedopasowanej  30 / 470 / 862 / 2150  MHz > 26 / > 23 / >20 / >18  dB 

Minimalny  promień  zgięcia  (mm) 30 
 

 
              

Częstotliwość   ( MHz )               50       200      450      860      1000      1200      1450      1750      2050      2150      2400      3000 

Tłumienie  ( dB/100m )               4,8       9,8      14,2     19,1      21,2        24,3      26,1       28,6       31,3       32,1       33,9        38,1 
                      

       
   Sposób  pakowania :    -  100 metrów w kartonie . 

                                                         - 300 i 500 metrów na szpuli . 
Nadruk  zawiera  metrowy  znacznik  długości . 

Produkcja  objęta  systemem  kontroli  jakości  ISO 9002 .    
                         

 

 
                                   

 

                                                                                                                                        
       Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian . 
       Wszystkie  pytania  prosimy  kierować  pod  numery  tel.  (42)  637-43-31 , tel./fax  (42)  636-31-17 . 
       e-mail: ----poczta@satec.com.pl-----satec@satec.com.pl -----www.satec.com.pl 


