
CORTOX SOLAR
CABOS PARA SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICO



A ENERGIA QUE CHEGA
ATÉ VOCÊ, É A MESMA
QUE NOS MOTIVA!
Há mais de três décadas a Cordeiro Cabos Elétricos S.A está presente no segmento de fios e cabos 
elétricos. Empresa nacional, oferece uma linha completa de produtos em cobre e alumínio para os principais 
segmentos de mercado, como: Concessionárias, Construção Civil, Óleo & Gás, Petroquímico, Infraestrutura, 
Indústrias, Geração de Energia, Energias Renováveis e Revenda Especializada. 

A companhia preza pela qualidade de seus produtos e serviços proporcionando fios e cabos elétricos com 
excelência, garantindo a satisfação e a superação das necessidades de seus clientes.

A Cordeiro Cabos Elétricos acredita em um mundo melhor e acolhedor; por isso, investe também em 
métodos sustentáveis para a fabricação de seus produtos. 

É nesse contexto que anunciamos o CABO CORTOX SOLAR, destinado aos sistemas de energia solar 
fotovoltaicos, e projetado com tecnologia e equipamentos de altíssima qualidade. Estes cabos são 
produzidos para resistir as intempéries do clima em qualquer tipo de instalação fotovoltaica.

A marca Cordeiro Cabos Elétricos que produz a energia para um futuro notável, também investe no Instituto 
Melo Cordeiro que visa possibilitar uma vida melhor e oportunidades para crianças e adultos, realizando 
ações capazes de refletir no dia a dia de cada um e fazendo a diferença na vida de todos.



SEÇÃO
Nº DE 

CONDUTORES

ESPESSURA 
ISOLAÇÃO 
NOMINAL

ESPESSURA 
COBERTURA 

NOMINAL

Ø EXTERNO 
MAXIMO

RESISTENCIA 
MAXIMA A 20 

ºC

MASSA 
NOMINAL

mm mm mm Ω / KM Kg / Km

1,50 mm² 1 0,7 0,80 5,40 13,7 34

2,50 mm² 1 0,7 0,80 5,90 8,21 47

4,00 mm² 1 0,7 0,80 6,60 5,09 61

6,00 mm² 1 0,7 0,80 7,40 3,39 83

10,0 mm² 1 0,7 0,80 8,80 1,95 128

16,0 mm² 1 0,7 0,90 10,10 1,24 190

25,0 mm² 1 0,9 1,00 12,50 0,795 291

35,0 mm² 1 0,9 1,10 14,00 0,565 390

CONSTRUÇÃO
Formado por fios de cobre eletrolítico estanhado, têmpera mole, encordoamento classe 5.

ISOLAÇÃO
Composto termofixo não halogenado com baixa emissão de fumaça e não propagante a chama.

COBERTURA
Composto termofixo com baixa emissão de fumaça, não propagante a chama e com proteção contra raios UV.

IDENTIFICAÇÃO
Os cabos são fornecidos nas cores preta e vermelha.

TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR
120 ºC em serviço contínuo; 250 ºC em curto-circuito.

ESPECIALIZAÇÃO
ABNT NBR: 16612

APLICAÇÃO
Os cabos CORTOX SOLAR da Cordeiro Cabos Elétricos têm potência para sistema fotovoltaico, isolados e com 
cobertura não halogenada para as tensões de até 1,8 kV C.C. Os condutores foram projetados para instalação 
entre a célula fotovoltaica e os terminais de corrente continua do inversor e os demais equipamentos do sistema 
fotovoltaico, em função de sua resistência a intempéries (proteção UV). Os cabos podem ser instalados em 
eletrocalhas, leitos ou eletrodutos de instalações em ambientes internos e externos.

CABO CORTOX SOLAR (0,6/ 1KV)


