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Üntel Maden Kabloları Hakkında 

Değerli Müşterimiz, 

Çalışma şartları ve karşılaşılan riskler bakımından en zor çalışma sahalarından biri olan madencilik aynı zamanda 
güvenlik standartları en yüksek olanlarındandır. Bütün dünyada ülke yönetimleri bu sektöre özel olarak eğilmiş 
ve topraklarındaki zenginlikleri güvenle çıkarabilmek için hem yerel hem de küresel tecrübelerden faydalanarak 
uyulması zorunlu birçok standart geliştirmiştir. Bu standartların en detaylı ve önemli gruplarından biri de 
madenlerde kullanılabilecek elektrik kablolarının tanımlandığı standartlardır. Ocak içinde her zaman ezilme, 
delinme, çekilme ve aşınma riski olan elektrik kabloları ancak bu standartlara uygun üretilirlerse tüm bu zorluklara 
karşı koyabilir, sürekli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilirler. Elbette ki bu ağır şartlara ve standartlara 
uygun kablo üretmek uzmanlık gerektiren ve oldukça zor bir iştir. 

Üntel, ülkemiz madenlerinde geçerli olan Maden Genel Müdürlüğü (MGM) şartnamelerine ve birbirinden farklı 
özellikler arz eden birçok farklı ülkenin standartlarına uygun maden kablolarını tescilli kalitesi ile 30 yıldan uzun 
süredir üretmektedir. Tüm bu tecrübe ve bilgi birikimi ile ürettiğimiz kablolar ülkemizde ve tüm dünyada 
sorunsuz bir şekilde hizmet vermektedirler. Bu kataloğumuzun konusu olan maden kabloları aşağıda listelenmiş 
ulusal ve uluslararası şartname ve standartlara(1l uygun olanlardır; 

:1 Türkiye Maden Genel Müdürlüğü şartnameleri; MGM-101, MGM-109, MGM-110, MGM-111, MGM-112, MGM- 

115 ve MGM-118 
:1 Alman standartları; DiN VDE 0250-812 ve DiN VDE 0250-813 
:1 İngiliz standardı; 856708 
:1 Avustralya / Yeni Zelanda standartları; AS/NZS 1802 ve AS/NZS 2802 
Diğer standartlara uygun veya özel kablolar istek üzerine imal edilebilmektedir. 

Tüm maden kablolarımız; 
:1 İlgili standarda %100 uygun, 
:1 Ağır hizmete yönelik, 
:1 Alev iletmez, 
:1 Yağa, suya, güneş ışığına dirençli 
:1 Yırtılmaya, ezilmeye, aşınmaya dayanıklı malzemelerden imal edilmiştir. 

Ontel maden kabloları, -40°C ile +80°C arası ortam sıcaklıklarında ve +90°C işletme sıcaklığında(2l çalışabilir. (3l 
Kabloların uzun ömürlü olması için katalog içinde belirtilen voltaj, akım, çekme kuweti, sıcaklık limitleri, vb. 
bilgilere uyulması çok önemlidir. Detaylı bilgileri ilgili ürün sayfalarında ve kataloğun sonunda bulunan teknik 
tablolarda bulabilirsiniz. 

Saygılarımızla, 

(1) Söz konusu standart ve şartnamelerin içerikleri kataloğun sonundaki ilgili tabloda mevcuttur.

(2) Güç ileten damarlarda, iletkenin yüzey sıcaklığı

(3) MGM-109, MGM-110 ve MGM-118 tipi kablolar şartnameleri gereği PVC esaslı oldukları için -20°C ile +60°C arası ortam sıcaklıklarında ve

maksimum +70°C işletme sıcaklığında çalışabilirler. 

https://www.sektorumdergisi.com/maden-kablolari/





























































































































































































































































































































































