NOVINKA – Označování žil podle HD 308 S2:2001
1 HD 308 S2/DIN VDE 0293-308/ČSN 33 0166 ed. 2
Ve svém oboru se jako firma s vedoucím postavením na celosvětových trzích již delší dobu zaměřujeme na
vztah k zákazníkovi, rodinné zázemí, inovativnost a společný úspěch. Tyto základní hodnoty nás mimo jiné
vedou i k tomu, abychom vždy přinášeli aktuální informace z oblasti kabelové techniky, které Vám umožní být
neustále v souladu s posledními světovými trendy. Tentokrát Vás chceme upozornit na nový způsob označování
žil nízkonapěťových kabelů a vodičů, který v blízké budoucnosti ovlivní projekci, konstrukci a instalaci, ale
i údržbu strojů a zařízení. Přestože mnoho firem zatím ani neregistruje nový způsob značení jako možnou komplikaci, Vy máte šanci být díky spolupráci s LAPP KABEL včas připraveni.

• V lednu 2003 byla v Německu vydána norma DIN VDE 0293-308 jako převzatý harmonizační dokument
HD 308 S2:2001 (v ČR jako ČSN 33 0166 ed. 2).
• Podstatnou novinkou je zavedení šedé barvy žil pro krajní vodič.
• Do 01. 04. 2006 může být používáno jak staré, tak i nové barevné značení žil.
• Společnosti Lapp Group přechází na nový barevný kód od července 2004, u kabelů H05RR-F, H05RN-F, H07RN-F
od ledna 2004. Kabely s novými barvami žil budou mít nová čísla materiálů, která nahradí dosavadní čísla.
• Všechny verze kabelů s novým barevným kódem najdete v hlavním katalogu LAPP KABEL 2004 v anglické
nebo německé verzi a v českém katalogu Novinky 2004. Navíc budou kabely s NCC (new colour code) potištěny a tím ihned rozlišitelné.
• Nová čísla materiálů jsou v katalogu uvedena vedle starých. Tím Vám chceme přechod na nové barevné
značení ulehčit.
• Rádi Vám pomůžeme a poskytneme další informace.
• Na druhé straně najdete porovnání starých a nových barev.
Člen skupiny Lapp Group

Přehled změn
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Porovnání
před a po
harmonizaci

2-žilové
3-žilové
4-žilové
5-žilové

Člen skupiny Lapp Group

DIN VDE 0293 (stará)
pro flexibilní kabely
se ze/žl
bez ze/žl

DIN VDE 0293 (stará)
pro pevné uložení
se ze/žl
bez ze/žl

DIN VDE 0293-308 (nová)
pro všechna uložení
se ze/žl
bez ze/žl

