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Rosendahl'ın RN damar izolasyon hatları, günümüzün pazar ihtiyaç-
larının talep ettiği geniş ürün çeşitliliğinin neredeyse tamamını karşı-
layacak şekilde ve sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilebil-
mektedir. Kablo tipine bağlı olarak; PVC, PE, PUR, XLPE, HFFR ve
LSOH gibi çok çeşitli ekstrüzyon malzemeleri kullanılarak iletken
kesitleri 0,08 ile 1000 mm² (farklı hatlarda) arasında değişen kablolar
üretilebilmektedir. 1500 m/dakika ve üzerindeki hat hızı ile RN-A,
alçak gerilim sektöründeki birçok farklı kablo uygulaması için en
uygun çözümü sunmaktadır:

• Otomotiv kabloları
• Silikon kablolar
• Bina / tesisat / ev kabloları
• Izoleli havai iletken (ABC veya SIP)

• Asansör kabloları
• Yeraltı kabloları
• Kontrol / sinyal kabloları
• Dalgıç kablolar / sargı veya yağ pompası kabloları
• Güvenlik kabloları
• Solar kablolar
• Havacılık-uzay endüstrisi kabloları
• Lokomotif kabloları
• Marin kabloları
• Nükleer enerji kabloları

Daha fazla bilgi için Rosendahl Nextrom web sitesini ziyaret edebilir-
siniz: www.rosendahlnextrom.com

RN-A Alçak gerilim enerji kablosu segmentinde damar izolasyon hatları

Rosendahl'ın alçak gerilim kabloları için özelleştirilmiş hatları
Alçak gerilim kabloları, sayısız uygulamalar için farklı tiplerde kablolar içermektedir. Dolayısıyla bu, üretim hatlarındaki gereksinimlerin de 
çok çeşitli olduğu anlamına gelmektedir. Rosendahl'ın RN damar izolasyon hatları, her türlü malzeme, konstrüksiyon ve formdaki kablolar

için  en iyi ve en uygun sonuçları elde etmenizi sağlamaktadır.

RN-A Insulation Line low-voltage 
power cable segment

Rosendahl’s customized
lines for low-voltage

power cables
The range of low voltage cables includes a variety of different cable

types for countless applications. This also means that the demands on
production lines are very diverse. Regardless of which materials, struc-

tures or forms are required for your products, Rosendahl's RN lines
allow you to achieve the best, most-suitable results.

The demands on production plants in the low-voltage cable segment
are very diverse. To cover as many of today's market needs as possi-
ble, Rosendahl's RN line can be configured exactly according to your
needs. Depending on the type of cable, very diverse extrusion materi-
als are used for cable production, such as PVC, PE, PUR, XLPE,
HFFR and LSOH. Products with conductor cross-sections
(Leiterquerschnitten) from 0.08 to 1000mm2 can be covered with differ-
ent lines. With a production speed of 1500 m/min or more, this line is
ideally suited for the many different applications in the low-voltage sec-
tor:

• Automotive wires
• Silicone cables
• Building wires / installation / house wiring cables
• Aerial bundled cables (ABC or SIP)

• Elevator cables
• Underground cables
• Control cables / signal cables
• Submersible cables – winding wires or oil pump cables
• Safety cables
• Solar cables
• Aerospace cables
• Locomotive wires
• Marine cables
• Nuclear power cables

The experts at Rosendahl Nextrom will be happy to assist you during a
personal conversation. For more information please also visit
Rosendahl Nextrom’s website www.rosendahlnextrom.com


