
 

ламинат 

DURAPOL F200 SMC  

►Добри механични и електрически 
свойства; 

►Запалимост V-0 съгласно UL 94 от 
3 mm дебелина; 

►Добри пробивни свойства. 

Общо описание: 
DURAPOL F200 SMC и се състои от полиестерна смола с 
укрепване от нарязани стъклени влакна.  
Стандартни цветове RAL 3018, 9001 и 7035, останалите при 
поискване. 
Приложение  
Табла 
Прекъсвачи НН и ВВ 
Фазови бариери 
Дънни платки 
Електро-дъгова камера 
Подкрепа на връзки 
Защитни панели 
Изолационен носител 
Кабелни скоби 
Подкрепа на шини 
Силова електроника. 

 
Форма на доставка 
Лист с размери 2,000 х 1,250 mm (необрязан) 
Лист с дебелина от 4 mm до 40 mm. 
 
Стойностите в скобите са типични стойности с цел да дадат общи 
насоки и не следва да се разглеждат като изискване на този 
материал.  

 
Свойствата на продукта, дадени в тази таблица се основават на резултати 
от изпитания на типичен материал, произведен от дъщерните фирми на 
Von Roll Holding Ltd. (по-долу изписани като Von Roll). Типични са известни 
изменения в качествата на продукта. Забележки или предложения, 
отнасящи се до всичко друго, освен за качествата на продукта, се 
предлагат за разглежданe само на вниманието на крайни потребители или 
други личности, което може да има отношение в независимото определяне 
на употребата и/или начина на ползване на продукта. Von Roll не 
претендира или гарантира, че използването на продукта ще има 
резултатите, описани в тези данни, или че информацията, която се подава 
е пълна, точна и използваема. Потребителят трябва да пробва продукта, 
за да определи качествата и тяхната пригодност за неговите нужди. Von 
Roll специално се отказва от каквато и да е отговорност за всякаква щета, 
вреда, нараняване, загуба на средства към който и да е човек, в следствие 
на пряка или непряка зависимост на този човек от каквато и да е 
информация, съдържаща се в тези данни. Нищо съдържащо се в тази 
брошура с данни не представлява задание или гаранция, както и които и 
да са други материали. Von Roll не дава каквито и да са гаранции в тази 
брошура с данни, изобразена, или предполагаема, включително каквито и 
да са гаранции или съответствие за частична употреба или цели. Von Roll 
в никакъв случай няма да бъде отговорен за случайни, примерни, 
наказателни или последователни щети. 

Von Roll Deutschland GmbH 
D-52353 Düren 

www.vonroll.com 
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►UP GM 203 съгласно IEC 60893-3-5 

►Съответства на GPO-3 съгласно NEMA LI 

 

  Стойност  Тест 
норма 

Механични свойства    

Якост на опън //, при 23˚С N/mm
2
 (70) ISO 527 

Коеф. на еластичност N/mm
2
 (10.000) ISO 178 

Якост на огъване N/mm
2
 130 ISO 178 

Якост на натиск при 23˚С от 
плоската страна 

N/mm
2
 (220) ISO 604 

Якост на натиск //, при 23˚С  N/mm
2
 160 ISO 604 

Якост на огъване при 130˚С N/mm
2
 70 ISO 178 

Якост на удар (Charpy), //                                                                                                                   kJ/m
2
 65 ISO 179 

Якост на удар (Izod), 
паралелно                                                                                                                   

kJ/m
2
 45 ISO 180 

Якост на срязване // N/mm
2
 (20) DIN EN 

60893-2 

Електрически свойства    

Изолационна устойчивост 
след потапяне във вода 

MOhm 1000 IEC 
60167 

Ел. якост, перпендикулярно 
– след 24 ч. при 23˚С +50% 
отн. влажност 

kV/mm 9 
IEC 

60243-1 

Пробивно напрежение kV 70 IEC 
60243-1 

Фактор на разсейване  0,02 IEC 250 

Диелектрична 
проницаемост при 1 MHz 

 4,5 IEC 
60250 

Сравнителен индекс на 
утечка 

CTI (600) IEC 
60112 

Устойчивост на утечка и 
ерозия  

минути 300 ASTM D 
2303 

Устойчивост на утечка клас 1В 2.5 IEC 
60587 

Коригиран индекс на утечка  500 IEC 
60112 

Топлинни свойства    

Топлинен индекс TI (155) IEC 
60216 

Други свойства    

Запалимост  клас V-0 UL 94 

Контакт с нажежен прът  ВН 2-40 VDE 
0304T3 

Физически свойства    

Абсорбиране на вода, t=4 
mm 

mg 50 ISO 62, 
метод 1 

Плътност g/cm
2
 (1,8-1,9) ISO 

1183 

 


