Toelaatbare stroom
Middenspanning
Aanbevolen waarden volgens HD 620 S2, deel 10C
De nominale stroom in de tabellen zijn aanbevolen waarden onder normale bedrijfsomstandigheden die
gebaseerd zijn op verschillende randvoorwaarden zoals het verleggings-, kabel- en omgevingstype.
Afwijkingen resulteren in andere waarden.
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Basisvoorwaarden:
 Hoogst toelaatbare bedrijfstemperatuur +90°C, hoogste kortsluitingstemperatuur +250°C.
 Concentrische geleiders aan beide zijden geaard.
 Bedrijfsfrequentie 50 Hz.
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