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Електрически Изолационни Материали 
 

 

 

ПРОВОДИМ VETRONITE

432.10 

432.10-01 
 

 

 

Общо описание Проводим Vetroniteе стъклотъканен ламинат, произведен в 

съответствие със стандартите Nema G-11. Материалът е направен 
електропроводим чрез добавянето на специални пигменти. Класовете 
432.10 и 432.10-01 се различават само по допустимите отклонения на 
повърхностно и обемното съпротивление. 

 
 

 

Приложение Проводим Vetronite се използва като материал за опаковане на слота 

(стат. канал) и като механична опора между намотките и стената на 

слота, където намотките са снабдени с проводим слой (защита срещу 

корона - разряд). По този начин е създадена електрическа връзка 
между проводящата повърхност на намотката и стената на слота, без 

да се свързва накъсо сърцевината. 
 

 

 

Основни            Проводим Vetroniteе механично здрав проводим ламинат, много  

характеристики гъвкав в тънки слоеве, ставайки все по-твърд с увеличаване на 

дебелината. Механичните и електрическите свойства на проводим 

Vetroniteостават много стабилни, дори при непрекъснато поддържана 

температура от 155° C. Материалът може да се използва в машини от 
температурен клас F. 

 
 

 

Обработка Проводим Vetronite може да бъде обработен с инструменти с 

диамантени връхчета. Листове с дебелина до 2 mm могат да бъдат 

отрязани с гилотина или перфорирани. 
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Проводим Vetronit® 

 

 

 

Конструкция и свойства: 

 

Електрически свойства 
Специфично 

повърхностно 

съпротивление 

kcm/cm 432.10 

432.10-01 

1.0 to 50.0 

1.5 to 20.0 

Специфично обемно 

съпротивление 

kcm 432.10 

432.10-01 

0.5 to 35.0 

2.0 to 20.0 

Електрическите характеристики са определени в съответствие със стандартите за 

вътрешни тестове SIB 12.13 и SIB 12.14 

 

Механични свойства 

 

Якост на опън 
 

N/mm
2
 ≥ 400 ISO 527 

Якост на огъване (надлъжно) за дебелина =  0.8 mm N/mm
2
 ≥ 550 ISO 178 

- Намаляване след 1 час при 155° С измерено при 155° C % ≤ 50 
 

- След 30 дни при 180° C, M 23° C за дебелина = 1.0 mm N/mm
2
 ≥ 450 ISO 178 

Деформация за дебелина = 1.0 mm mm.mm ≤ 7.5 
 

- След 1 час при 155° C, M 23° C 
 

% ≤ 175 
 

Модул на еластичност (надлъжно) 
 

N/mm
2
 ≥ 25000 

 

 

Физични свойства 

 

Плътност 
 

g/cm
3

 1.8 - 2.0 ISO 1183 

Съдържание на стъкло 1.0 / 4.0 mm % 60 ISO 1172 

Водопоглъщане 1.0 / 4.0 mm 
 

0.1 ISO 62 

Изкривяване при натоварване според 
Martens 

 
°C 240 DIN 53458 

Среден коефициент на линейно 
разширение 

 
1/°C 10 x 10

-6
 DIN 7735 

Тестване на готови листове: Повърхностното съпротивление на всеки лист се измерва. Листът се отхвърля, ако не отговаря 

на допустимото отклонение, което е посочено. Обемното съпротивление се измерва на едно 

място и се определя според дебелината на листа. 

 

 
 



Проводим Vetronit® 

 

 

 
 

Подобни продукти Проводим Vetronite  е един от гамата от продукти за контролиране на 

електрическото напрежение на високоволтови въртящи се машини. 

Други продукти, използвани във връзка с проводим Vetroniteса: 

Проводими  ленти 215.51, и 215.55 серии. 

Проводими лакове 8001/2/3 и проводим мастик 8004. 

Проводим филц подложка Fleece Liner 215.63 е леко свиваема 

алтернатива на най-тънкия клас от проводим Vetronite. 

 
 

 

Срок на годност и    Проводим Vetronite  трябва да се съхранява хоризонтално  в чисти, 

сухи помещения, в оригиналната опаковка. 

съхранение  Проводим Vetronite може да се съхранява за неопределено време. 

 
 

 

Начин на доставка ПроводимVetroniteсе доставя на листове 1000 mm x 2450 mm и   

1000 mm x 1500 mm. Отклонения +0,-30 mm. 

Листовете са налични в следните дебелини: 
 

Диапазон Дебелина - стъпка на 
увеличаване 

Отклонение 

0.1 mm - 1.0 mm 0.1 mm ± 15 % 
1.0 mm - 3.0mm 0.5 mm ± 10 % 
> 3.0 mm 1.0 m ± 7 % 

 

Опаковка: 

До 0.5 mm листовете са опаковани на ролки в картонена тръба само за 
транспортиране. 
От 0.6 mm и нагоре листовете са опаковани плоски във велпапе 
картонена кутия или дървени каси. 

 
 

 

Здраве и безопасност Проводим Vetronite  се основава на напълно втвърдена епоксидна 

смола и не представлява никаква опасност за здравето. 

Следва да се предвиди прахоулавяне за отстраняване на частици във 
въздуха, причинени по време на механичното обработване. 

 
 

 
 
 
 
 

 
11.04.2001 / ED 3/3 

 

Отговорност: Цялата гореизложена информация се основава на нашите изследвания и опит. Ние не можем, обаче да предложим никава гаранция за тази информация, тъй като производителят сам е 

отговорен за всяко изделие, направено от нашите продукти. Нито приемаме отговорност за някакви щети, които могат да бъдат причинени от информацията, дадена с настоящето. 

Von Roll Isola., CH-4226 Breitenbach, Switzerland © Von Roll Isola 

Tel: + 41 61 7855 111  Fax : + 41 61 7855 188,  Telex : 962 479 ® Registered Trademarks 

        Превод СИБЕЛ ООД 
 


