
Кабель для сауни

  

  

Літо – пора відпусток. Для когось відпочинок – це далекі подорожі, а хтось – навпаки,
любить відпочивати на дачі. 

  

Якщо Ви вирішили облаштувати сауну чи лазню, перед Вами неодмінно постане питання
вибору кабелю.

  Як вибрати кабель для сауни
  

Умовно електричну проводку в лазні/сауні можна поділити на дві групи. 

  

Перша група : в кімнатах, де температура піднімається незначно, прокладають простий
кабель. 

  

Друга група: у приміщеннях, де температура може підніматися до високих позначок,
наприклад, в парилці, або для підключення електропечі, - кабель/ провід
для сауни повинен бути термостійким.

   Кабель для приміщень із невисокою температурою
  
  

 Отже, для першої групи, цілком підійде кабель для сауни наступних марок: ВВГ, АВВГ і
NYM, а також провід ПВС. Будь-який кабель для сауни з вищеперерахованих, можна
застосовувати як при відкритому, так і прихованому варіанті прокладки електричної про
водки. 
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Кабель для сауни

Якщо лазня/сауна з дерева, то бажано, щоб кабель (провід) мав ізоляцію з ПВХ, зшитого
поліетилену або з полімерних композицій, що не містять галогенів. Наприклад, на
освітлення приміщень можна використовувати кабелі марок ВВГнг-LS 3 * 1,5, ППГнг-HF 3
* 1,5 або NYM 3 * 1,5. Для розеточної групи кабель для лазні повинен мати переріз 2,5 мм
2

.

   Кабель для приміщень із високою температурою та вологістю
  
  

 Для другої групи нам знадобиться не будь-який, а лише термостійкий кабель (провід)
для сауни чи лазні, адже температура може підніматися до 170оC. 

  

Як термостійкий кабель для сауни ви можете використовувати 3 багатожильних дроти
марок ПВКВ 1 * 2.5 і РКГМ 1 * 2.5, ПРКС 3 * 2.5 або ПМТК 3 * 2.5.

  

Оскільки сауна/лазня характеризується високим рівнем вологості та високою
температурою, прокладка кабелю (проводу) в лазні має передбачати захисне заземлен
ня.

  

За матеріалами з мережі Інтернет

  

"Електро-Захід" пропонує кабельно-провідникову продукцію  зі складу та під
замовлення. 
Наша адреса: м.Львів, вул.Зелена, 238. Тел. (032) 245-47-53, 067-672-37-81
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