
 

 

 

 
      Imagem Ilustrativa 
             

NOMENCLATURA  
 
XX RF75 0,4/2,5 CU/Sn/PE DTSn BCTSn CM VHF 
XX – Número de vias, de 1 a 32. 
RF75 – Cabo para radiofrequência (padrão) com impedância de 75Ω. 
0,4/2,5 – Diâmetro do condutor central sólido e do dielétrico respectivamente, em mm. 
CU/Sn/PE – Condutor central formado por fio de cobre eletrolítico, têmpera mole, dielétrico de polietileno 
sólido. 
DTSn – Dupla blindagem de fios de cobre estanhado. 
BCTSn –Blindagem de fita metalizada e fios de cobre estanhado. 
CM - Comportamento frente à chama conforme NBR 14705. 
VHF – Very high frequency, frequência de operação de 30 a 300MHz. 
 

DESCRIÇÃO  
  
Formação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norma aplicável: 

Cada coaxial unitário é formado por um condutor central de fio sólido de 
cobre eletrolítico, têmpera mole, isolado em polietileno sólido, dupla 
blindagem em fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, revestimento 
interno em PVC, identificação dos coaxiais unitários através de numeração 
sequencial do nº 1 ao nº N. Os cabos multicoaxiais, são reunidos por 
coaxiais singelos. Sobre a reunião é aplicado uma fita de material não 
higroscópico, formando o núcleo do cabo. Sobre o núcleo é aplicada uma 
blindagem de fita metalizada e fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, 
cobertura externa em PVC. 
 
Resolução 470 da ANATEL 
 

CABO COAXIAL/MULTICOAXIAL XX RF75 0,4/2,5 CU/Sn/PE 
DTSn BCTSn CM VHF 
 
Os cabos coaxiais da AMPHENOL são indicados para uso interno ou em 
áreas externas, quando utilizados para interligação de antenas ou 
equipamentos para transmissão de sinais de telecomunicações. Os cabos 
abrangidos por esta especificação são indicados ao uso em sistemas 
radiantes de alta-frequência, nas faixas de HF e VHF. 



 

 

 
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS  

 
Diâmetro do condutor 

central (mm) Número de vias Diâmetro sobre o dielétrico 
(mm) 

Cobertura mínima do 
condutor externo (%) 

0,40 01 a 32 2,50 85 
 
 
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS  

 
 

Característica elétrica RF75 0,4/2,5 CU/Sn/PE DTSn BCTSn CM VHF 
Impedância característica (Ω) 75±3 
Capacitância (pF/m) 69,00 
Resistência elétrica máxima no condutor central a 20ºC (Ω/km) 144,00 
Atenuação de transmissão máxima (dB/100m) . 
                                                                   1 MHz 
                                                                   4 MHz 
                                                                 17 MHz 
                                                                 70 MHz                                                             

 
1,60 
3,40 
7,00 

                                              15,00 
 
 
OBSERVAÇÕES 
 
Os cabos Amphenol possuem certificação da ANATEL. 
Número de homologação da ANATEL: 1047-05-0265. 

 Para cabos com outras configurações, consultar: 
 vendas@amphenol-tfc.com.br 
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