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Cabos Ecopower  Slim 105
3,6/6  kV  a  20/35  kV  Isolação  Coordenada

Construção
Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
ou alumínio puro, encordoado circular compactado 
(Classe 2).

Blindagem do Condutor: Composto termofixo 
semicondutor.

Isolação: Composto termofixo de borracha EPR 
105 °C sem chumbo.

Blindagem da Isolação: Camada de composto 
termofixo semicondutor de fácil remoção a frio.

Blindagem Metálica: Fios de cobre nu.

Separador: Fita não higroscópica de poliéster, 
aplicada em hélice cobrindo 100 % do cabo.

Cobertura: Composto de policloreto de vinila  
PVC ST2 sem chumbo.

Identificação
Cabos com 3 condutores, identificação das veias 

por meio de fitilhos nas cores branca, azul e vermelha.

Aplicação
A moderna tecnologia utilizada na fabricação dos 

Cabos Ecopower Slim 105 proporciona excelente 
alternativa técnica e econômica para circuitos de 
entrada em prédios residenciais ou industriais, 
subestações e demais circuitos de alimentação e/
ou distribuição de energia. Podem ser instalados 
ao ar livre, em eletrodutos, canaletas, bandejas ou 
diretamente enterrados, em locais secos ou úmidos.

Acondicionamento
São normalmente acondicionados em bobinas de 

madeira.

Especificações
ABNT NBR 7286 Cabos de potência com 

isolação extrudada de borracha etilenopropileno 
(EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV 
– Requisitos de desempenho.

Produzimos também em condutores de 
alumínio.



O composto de borracha etileno-propileno (EPR) utilizado como isolamento de cabos elétrico é formulado 
misturando-se uma resina de borracha com outros aditivos (normalmente 8 ou mais) para melhorar suas 
propriedades mecânicas e elétricas. Um dos ingredientes típicos do composto é o óxido de chumbo, de 
cor avermelhada, que atua conferindo melhor estabilidade à umidade e menos perdas dielétricas. 

Visando oferecer a seus clientes um produto em total harmonia com o meio ambiente, a Induscabos 
introduziu no mercado o cabo ECOPOWER SLIM 105 sem chumbo, produto especialmente formulado de 
maneira a eliminar o óxido de chumbo de seus componentes.  

Vantagens do novo cabo ECOPOWER SLIM 105:

∙ Composto amigo do meio-ambiente, com isolação e cobertura isentos de chumbo;

∙ Sistema estabilizador elaborado com componentes extra limpos e um processo de fabricação que 
resulta em material de desempenho elétrico e mecânico igual e até mesmo superior ao tradicional EPR 
avermelhado;

∙ Cor natural da borracha, ou seja, branco;

∙ Temperatura de operação em regime permanente de até 105 °C;

∙ Pode também ser fornecido com espessura plena de isolação; 

∙ Produto em conformidade com as diretrizes e regulamentações ambientais e a possibilidade de transmitir 
e distribuir energia elétrica de forma sustentável.
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