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Lżejsze i cieńsze
Oszczędność wagi do 60% i miejsca do 70%

Długoletnia gwarancja
Użytkowanie na platformie ponad 25 lat

Krótszy czas instalacji
Oszczędność czasu przy obróbce kabli do 60%

Minimalne średnice
W konsekwencji do zmniejszenia średnic i promieni gięcia, akcesoria kablowe, takie jak 

dławnice, koryta, drabiny kablowe i złącza kablowe mogą być również mniejsze, 

co prowadzi do dalszej całościowej oszczędności kosztów instalacji, jej wagi oraz miejsca.

Oferta ASTE:
l kable zasilające, sterownicze
l anteny, złącza
l rury osłonowe do kabli i akcesoria z tworzyw sztucznych
l system siatkowych koryt kablowych DEFEM
l koryta grzebieniowe
l  taśmy i opaski ze stali
l opaski z tworzyw sztucznych
l przepusty i dławnice kablowe
l systemy identyfikacji z tworzyw sztucznych i ze stali
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®
RADOX  OFL
Nowy standard kabli na rynku morskim

RADOX® RFOU
NEK606

Mniejsza waga i oszczędność 
przestrzeni

Oszczędność wagi do 60% i miejsca do 70% 
jest konsekwencją zwartej konstrukcji kabli. 
To prowadzi do wielotysięcznych 
oszczędności na całym projekcie.

Krótszy czas instalacji
Przewody RADOX® OFL gwarantują 60% 
oszczędności czasu podczas obróbki kabli 
w porównaniu do obecnie stosowanych 
w przemyśle morskim i pozabrzegowym. 
To sumuje się do wielodniowych oszczędności 
czasu instalacji.

Wysoka elastyczność
Czas instalacji zależy od giętkości użytych kabli. 
Przewody RADOX® OFL można zginać 
z promieniem gięcia tak małym jak ich 3 krotna 
średnica podczas gdy standardowe kable 
RFOU/BFOU można zginać z promieniem nie 
mniejszym niż ich 6 krotna średnica. Ponieważ 
kable RADOX® OFL mają mniejsze średnice niż 
ich odpowiedniki to prowadzi to do jeszcze 
większych redukcji promieni gięcia, co zapewnia 
ogromne oszczędności czasu instalacji.

Redukcja kosztów akcesoriów 
kablowych

Skoro średnica przewodów jest blisko o połowę 
mniejsza to wszystkie akcesoria kablowe, takie 
jak specjalistyczne metalowe dławnice, drogie 
złącza, kwasowe koryta i drabiny kablowe, mogą 
być mniejsze, redukując tym samym koszt, wagę 
i ilość potrzebnego miejsca do rozprowadzania 
instalacji kablowej.

Powłoka sieciowana radiacyjnie
Dla maksymalnej odporności mechanicznej 
oraz odporności na różne warunki pogodowe, 
powłoka kabla jest usieciowana radiacyjnie. 
W rezultacie nawet po 12 latach izolacja nie kruszy 
się w przeciwieństwie do konwencjonalnych 
przewodów z płaszczem gumowym.

Dożywotnia gwarancja
Ze względu na najwyższej jakości komponent 
RADOX® OFL z dopuszczalnymi temperaturami 
120°C dla płaszcza i 145°C dla żyły, czas życia 
jest 8 krotnie dłuższy w porównaniu 
do standardowych kabli z dopuszczalnymi 
temperaturami 90°C.
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