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Nová generace požárněbezpečných 
vodičů a kabelů nkt cables

Společnost nkt cables CZ používá své zna-
losti a odborné zkušenosti k výrobě bezhalo-
genových kabelů, které splňují nejnáročnější 
bezpečnostní normy. Specialisté nkt cables 
CZ stále sledují existující i nové normy a při 
jejich dodržování pracují na konstrukčních ře-

šeních pro oheň retardující a ohniodolné ka-
bely. V průběhu roku 2009 pracovali specia-
listé z Kladna, Velkého Meziříčí a Vrchlabí na 
vývoji nových typů oheň retardujících kabelů 
NOPOVIC® 1-CXKH-R a ohniodolných kabe-
lů NOPOVIC® 1-CXKH-V, které jsou schopny 
plnit požadavky předpisu Evropské unie CPD, 
popř. CPR (druhy a vlastnosti volně vedených 
vodičů a kabelů zajišťujících funkčnost elek-
trických zařízení), normy EN, ČSN, DIN VDE 
a také českou vyhlášku č. 23/2008 Sb., o tech-
nických podmínkách požární ochrany staveb, 
vydanou MV ČR.

V lednu 2009 vydala společnost nkt cables 
CZ zcela nové a jednotné technické podmín-
ky pro všechny tři české závody. Pracovní-
ci technologie a vývoje uskutečnili mno-
ho laboratorních a průmyslových zkoušek 
s cílem nalézt správné konstrukce kabelů 
a vybrat optimální materiály pro izolaci, 
výplň a pláště schopné splnit přísné limity 
uvolňování tepla, hustoty kouře, korozivity 
zplodin a téměř žádné odkapávání hořících 
částic. Zkoušky podle evropské zkušební 
normy prEN50399 byly vykonány v akre-
ditované zkušebně nkt cables v dánském 
Asnæs, kde byl přítomen inspektor z EZÚ 
Praha. Výsledkem bylo, že oheň retardující 
kabely NOPOVIC® 1-CXKH-R byly cer-
tifikovány českou zkušebnou EZÚ Praha 
v květnu 2009.

Ve stejné době pracovali specialisté nkt 
cables CZ na vývoji nové generace ohni-
odolných kabelů NOPOVIC® 1-CXKH-V. 
Klíčovou roli v tomto procesu sehrál výběr 

použitých materiálů pro dosažení absolutně 
žádného odkapávání hořících částic během 
simulovaného požáru. Tento vývoj skončil 
v červenci a zkoušky byly realizovány v září 
2009. Kabely nkt cables byly certifikovány 
EZÚ Praha 25. září 2009 a byly klasifiková-

ny podle návrhu Evrop-
ské komise – kabelová 
klasifikace B2ca s1 d0. 
Integrita izolace kabelu 
je 180 min. podle ČSN 
IEC 60331-11:01.

Pro deklarování funk-
ce kabelu také za podmí-
nek požáru byly v insti-
tutu Fires na Slovensku 
podrobeny zkoušce ka-
bely NOPOVIC® 1-CX-
KH-V společně s typem 
NOPOVIC® NHXH s po-
zitivním výsledkem po 
dobu 60 min. ⇒ E60 
podle německé DIN 
4102-12, P60 podle čes-

kého ZP 27/2008 a slovenské STN 920205. 
Výsledky této zkoušky podle DIN 4102-12 
jsou také přijímány institutem VDE PZI.

Dalším krokem tohoto projektu je dokon-
čení certifikace VDE všech tří závo-
dů pro kabely N2XH, popř. N2XCH 
a NHXH, resp. NHXCH během prv-
ního pololetí 2010.

Vyhláška Ministerstva vnitra ČR 
č. 23/2008 Sb. 
(CPR – Construction Product 
Regulation)

Druhy a vlastnosti volně vede-
ných vodičů a kabelů zajišťujících 
funkčnost elektrických zařízení

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o tech-
nických podmínkách požární ochra-
ny staveb, která má platnost od 1. 7. 
2008, vychází z rozhodnutí evrop-
ské komise č. 2000/147/EC a její-
ho doplnění č. 2006/751/EC. Tento 
doplněk zařazuje kabely do sedmi 
hlavních kategorií označených Aca, 
B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca podle 
jejich možného přispění k požáru (uvolňová-
ní tepla a šíření plamene) a doplňkových kri-
térií označených s1 až s3 (vývin dýmu) a d0 
až d2 (odkapávání hořících částic).

V příloze č. 2 vyhlášky 23/2008 Sb. jsou 
podle požadavků na požární odolnost a zajiš-
tění funkce předepsány kabely kategorie B2ca 
nebo B2ca, s1, d0.

Toto označení znamená:
o B2ca – zkouška hoření kabelů ve svazku, 

kde celkové množství uvolněného tepla 
z kabelu za 1 200 s ≤ 15 MJ, maximální 
hodnota uvolňování tepla ≤ 30 kW, šíření 
plamene ≤ 1,5 m, rychlost rozvoje požáru 
≤ 150 W·s–1;

o s1 – rychlost vývinu kouře ≤ 0,25 m2·s–1 
a celkové množství vyvinutého kouře za 
1 200 s ≤ 50 m2;

o d0 – žádné odkapávání hořících částic bě-
hem 1 200 s.
Zkušební metody pro tyto kategorie jsou 

v návrhu normy prEN 50399 (CPD), která ješ-
tě nevstoupila v platnost. V současné době pro-
bíhá odlaďování zkušebních metod v celkem 
osmnácti zkušebnách v Evropě s tím, že CE-
NELEC vydá normu nejpozději v roce 2010.

Česká republika jako jedna z prvních zemí 
EU požaduje plnění těchto kritérií již od 1. 7. 
2008, a tak Asociace výrobců kabelů ČR a 
SR ve spolupráci s autorizovanou osobou 
ČR a GŘ HZS připravila Technický návod 
autorizované osoby, který umožní vykoná-
vat zkoušky podle požadovaných kritérií do 
doby, než vstoupí v platnost EN 50399. Ten-
to návod vydal v prosinci 2008 TZÚS Praha 
pod č. 10.13.02.

Společnost nkt cables uskutečnila zkouš-
ky některých kabelů podle uvedených před-
pisů a od druhého čtvrtletí 2009 je schopna 
dodávat některé typy kabelů HFFR splňující 
požadavky vyhlášky MV ČR č. 23/2008 Sb. 
s příslušným certifikátem (viz tab.).
Další informace na:
http://www.nktcables.cz

nkt cables s. r. o.

Obr. 2. Tabulka druhů volně vedených vodičů a kabelů 
elektrických rozvodů

Obr. 1. Funkčnost při požáru zajistí kabely NOPOVIC®


