
CABOS NAVAIS
Nossa linha de cabos navais (instrumentação, controle 
e potência), possui a certificação Type Approval pelos 
órgãos Bureau Veritas e American Bureau of Shipping.
Neste processo é verificada a conformidade de todos 
os requisitos normativos específicos para cada linha 
de cabos, através de ensaios elétricos, mecânicos, 
fogo e químicos, além de auditoria específica em 
nossas instalações para análise de processos, 
procedimentos e equipamentos.

Esta certificação garante confiabilidade 
e segurança, comprovando a eficiência 
e o total comprometimento da Pan 
Electric.



CABOS NAVAIS

ATOXICIDADE E SEGURANÇA, NOSSA MAIOR PREOCUPAÇãO (Halogen Free)

Preocupados em atender a diretivas internacionais quanto à toxicidade e à segurança de nossos produtos, 

utilizamos em especial para esta linha, compostos isolantes mais nobres, além da total isenção de metais 

pesados e halogênios (halogen free). Conforme normas IEC 60754-1 e 2 e IEC 60684-2

FLAME RETARDANT

Por atenderem a todos os requisitos solicitados com total segurança quando submetidos aos ensaios, 

conforme norma IEC 60332-1 e IEC 60332-3-22 cat-A.

LOW SMOKE

Por apresentarem baixíssima emissão de fumaça “não tóxica e não corrosiva”, gerando uma alta transmitância 

de luz – visibilidade no ambiente de queima, em ensaios realizados conforme norma IEC 61034-1 e 2.

Todos esses requisitos são importantes e essenciais para as aplicações finais que se destinam.

FIRE RESISTANT (Limited Circuit Integrity)

Quando solicitado, nossos cabos atendem a severas condições de fogo mantendo os equipamentos de 

emergência em funcionamento por 80min até a evacuação do ambiente, conforme norma IEC 60331-11 e 21.

Nossa linha de cabos navais (instrumentação, controle e potência), possui a certificação Type Approval pelos 

órgãos Bureau Veritas e American Bureau of Shipping.

Neste processo é verificada a conformidade de todos os requisitos normativos específicos para cada linhas 

de cabos, através de ensaios elétricos, mecânicos, fogo e químicos, além de auditoria específica em nossas 

instalações para análise de processos, procedimentos e equipamentos.

Esta certificação garante confiabilidade e segurança, comprovando a eficiência e o total comprometimento da 

Pan Electric.
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CABOS NAVAIS

COMPOSTOS ISOLANTES

Todos os materiais destinados à isolação e cobertura são halogen-free (isento de halogênios).

Isolação: HF 90 - Composto termofixo destinado para 90°C, apresentando boas propriedades mecânicas, 

elétricas e resistência à chama, conforme norma IEC 60092-360.

COBERTURA

SHF1 – Composto termoplástico destinado para 90°C, excelente resistência à chama e baixa emissão de 

fumaça, conforme norma IEC 60092-360.

DADOS CONSTRUTIVOS

Múltiplas são as construções possíveis desta linha: cabos singelos com ou sem cobertura ou 

múltiplos, blindagens em fita ou trança metálica, destinadas à proteção contra ruídos e interferências 

eletromagnéticas e eletrostáticas nas transmissões de sinais. Armações metálicas internas ou externas 

em cobre estanhado ou aço galvanizado promovendo uma adicional proteção mecânica ao cabo elétrico.

NORMAS

IEC 60092-353 – Cabos de potência 0,6/1,0kV

IEC 60092-376 – Cabos de instrumentação e controle 150/250V

SOLICITE O CATáLOGO COMPLETO DA LINHA PARA MAIS INFORMAÇÕES.
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TABELA GERAL CONSTRUTIVA

COMPARATIVA DE CABOS NAVAIS

e 5
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ESPECIFICAÇÕES GERAIS

LINHA CONTROLE E INSTRUMENTAÇãO 90OC 150/250V

Halogen
Free

Falme
Retardant

Low
Smoke

Fire
Resistant

ISC

Resistente so fogo: Fire Resistant ( l imited Circuit  Integri ty) de acordo com a 
IEC 60331-11/21, se apl icável.



LINHA POTÊNCIA 900C 0,6/1 kV (1,2kV)
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ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Halogen
Free

Falme
Retardant

Low
Smoke

Fire
Resistant

*PSC:  Potênc ia  sem cober tu ra .

3

PSC

Resistente so fogo: Fire Resistant ( l imited Circuit Integrity) de acordo com a 
IEC 60331-11/21, se aplicável.



O que nos conduz
é o desafio.


