
Soluţii eficiente  
pentru mediul exterior

®

                     EZ+®



SOLUŢII EFICIENTE 
PENTRU MEDIUL 
EXTERIOR
Graţie ultimei inovaţii Cablofil în 
tratamentul suprafeţelor, veţi 
extinde durata de viaţă a soluţiei 
dumneavoastră  de management a 
cablurilor.

Soluţia EZ+ constă în aplicarea unui strat 
organic suplimentar pe paturile pentru 
cabluri electrozincate. Acest tratament 
oferă o rezistenţă sporită la coroziune a 
suprafeţelor, adecvată pentru aplicaţii în 
mediul exterior.

Paturile pentru cabluri EZ+ sunt 
recomandate pentru medii potenţial 
corozive precum pasaje, tuneluri, 
aeroporturi, unităţi de generare a 
energiei, instalaţii solare şi medii 
industriale care nu sunt supuse unor 
condiţii chimice şi de umiditate ridicate. 
Performanţele EZ+ se menţin până la 
temperaturi de 120°C.

LIDER ÎN INSTALAŢII ELECTRICE ŞI 
TRANSFER DE DATE

De 40 de ani, CABLOFIL®  revoluţionează sistemele 
de susţinere pentru cablurile electrice şi de 
telecomunicaţii. Realizate din sârmă sudată din oţel, 
sistemele CABLOFIL® se numără printre cele mai 
sigure şi economice sisteme de susţinere a cablurilor.
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 Cablofil CF54/100 GC  Cablofil CF54/100 EZ+

Toxicitatea aerului

Deteriorarea 
stratului de ozon

Livrări anuale în 85 de ţări  
şi peste 60 de filiale şi birouri

7 centre de producţie pe 3 continente  
şi 5 noduri logistice regionale

Impact asupra mediului cu 60% mai mic 
comparativ cu gama galvanizată la cald

*studiu bazat pe 11 indicatori din
EIME v.4.1 şi baza de date v11.3
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INSTRUCŢIUNI
DE INSTALARE ŞI 
SPECIFICAŢII
Instalarea şi instrucţiunile 

de utilizare EZ+ sunt identice 

cu cele de la paturile pentru 

cabluri din gama GC.

Toate accesoriile relevante pentru 

paturile de cabluri din gama EZ+ 

trebuie realizate din oţel carbon, 

cu tratament GS, EZ, GC sau DC.

Pentru tăierea paturilor EZ+, 

instrucţiunile sunt identice cu cele 

de la gama GC. Cablofil recomandă 

tratarea capetelor tăiate de sârmă 

prin pulverizare cu zinc. GEOMET®

GS
NF/EN 

10244-2-

GC

DC

EZ+
ISO 20-81
DIN 50961

NF/EN/ISO 1461

Galvanizare 
continuă înainte 

de fabricare

Electrozincare

Electrozincare
+

Galvanizare  
la cald

Protecţie  
cu aluminiu + zinc

EZ
ISO 20-81
DIN 50961

EZ+ : O ALTERNATIVĂ SIGURĂ SI DURABILĂ
Dacă stratul de zinc aplicat prin galvanizare la cald poate fi neuniform, cu uşoare 
rugozităţi, EZ+ are o suprafaţă uniformă şi netedă, de culoare neagră (paturile sunt 
disponibile, la cerere, şi în culoare gri deschis, transparent).
    
Împreună cu marginea superioară sudată în T, patentată de Cablofil, 
stratul EZ+ va reduce riscul de deteriorare a cablurilor sau mâinilor 
instalatorului datorită finisării netede a suprafeţei. 

Cablofil  EZ+ conferă o alternativă perfectă clasa 6 la gama GC în versiunea 
standard, conform cu IEC 61537 (este disponibilă şi versiunea de clasa 8, la 
cerere, cu finisare gri transparent). Testele cu pulverizare de soluţie salină 
demonstrează că EZ+ depăşeşte nivelul de performanţă a gamei GC standard 
(fără rugină roşie după peste 550 ore de expunere la pulverizarea cu soluţie 
salină, conform ISO 9227). Aceeaşi clasificare clasa 6 s-a obţinut şi după 
supunerea produselor la un proces de utilizare simulat pe 2 ani în condiţii  
de expunere la raze ultraviolete. 



*Certificat de conformitate disponibil la cerere

Protecţie UV Bună spre foarte bună

Test cu pulverizare de soluţie salină* 
EN ISO 9227

EZ+ standard: fără rugină roşie 
după 550 de ore 
(Finisare transparentă: fără rugină roşie după
850 de ore)

Rezistenţa la coroziune
Clasificare conform IEC 61537 
(al. 6.5)

EZ+ încadrat în clasa 6 în versiunea 
standard 
(este disponibilă şi clasa 8, la cerere, cu finisare gri 
transparent)



CONTINUITATE ELECTRICĂ: CONFORMITATE  
CU IEC 61537
Fundamentală pentru siguranţa persoanelor şi a bunurilor, continuitatea electrică 
participă şi la o bună compatibilitate electromagnetică a instalaţiei electrice. 

Dacă sunt utilizate în combinaţie cu accesoriile 
Cablofil, paturile EZ+  depăşesc cerinţele stipulate 
în standardul IEC  61537,  conform cărora rezistenţa 
patului de cabluri nu trebuie să depăşească 50mΩ/m 
pentru paturi şi 50mΩ/m pentru cuplaje. 

CABLOFIL® 
o soluţie sustenabilă
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 CF 54/50         50                           0,61                             000 062*
 CF 54/100        100                           0,76                             000 072*
 CF 54/150       150                           1,01                             000 082*
 CF 54/200       200                           1,32                             000 092*
 CF 54/300       300                           1,99                             000 102*
 CF 54/400       400                            2,97                             000 202*
 CF 54/450        450                           3,36                             000 252*                    
 CF 54/500       500                            3,37                             000 302*
 CF 54/600       600                            3,79                             000 402* 
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* EZ+ este disponibil, la cerere, cu finisare gri transparent, prin adăugarea cifrei 1 la zecile de mii (de ex., 000 072 devine 010 072)



®

O marcă a grupului
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LEGRAND ROMANIA SRL
Str. Gheţarilor 15
Cod poştal 014106
Sector 1, Bucureşti
Tel:  + 4021 232 07 77
Fax: + 4021 232 07 76
Email: legrand.romania@legrand.ro
www.legrand.ro

www.cablofil.ro


