
  

 
  

SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS 

CONHEÇA OS DIFERENTES TIPOS DE CABOS DE REDE EXISTENTES 
NO MERCADO E SAIBA ESCOLHER O PRODUTO MAIS ADEQUADO À 

INFRA-ESTRUTURA DE SEU CLIENTE ! 

Cada vez mais aumenta a preocupação quanto à segurança oferecida pelos cabos 
internos , principalmente aqueles utilizados em redes. 

CLASSE  
NORMAS 

APLICÁVEIS  

RESUMO DA 
METODOLOGIA DE 

TESTES  
APLICAÇÕES  

CMX  
UL 1581 VW-1 ou 

NBR 6244  

Uma única amostra de 
cabo é queimada na 
vertical com uma 

chama de baixa caloria 
(Bico de Bunsen) e não 
deve queimar mais que 

375 mm.  

Uso residencial 
( NEC 800), 

tubulações metálicas 
com baixa 

concentração de 
cabos, ou onde a 
região exposta não 
seja maior que 3 m.  

CM  
UL 1581 Vertical Tray 
ou UL 1685 ou NBR 

6812  

Um feixe de amostras 
de cabo é queimado na 

vertical por um 
queimador de alta 
caloria durante 20 
minutos e não deve 

queimar mais que 2,44 
m.  

Uso geral, em locais 
de alta concentração 
de cabos, sem fluxo 

de ar forçado.  

CMR  UL 1666  

Um feixe de amostras 
de cabo é queimado na 

vertical por um 
queimador de altíssima 

caloria durante 30 
minutos e não deve 

queimar mais que 3,66 
m e nem exceder a 
temperatura de  

454,5 ºC.  

Locais de alta 
concentração de 

cabos, sem fluxo de 
ar forçado, na 
conexão de 

ambientes verticais 
distantes por mais de 

1 andar.  

CMP  UL 910 ou NFPA 262 

Um feixe de amostras 
de cabo é queimado na 

horizontal por um 
queimador de altíssima 

caloria durante 10 
minutos em uma 

câmara horizontal com 
fluxo de ar forçado e 

não deve queimar mais 
que 1,52 m e a fumaça 
produzida não poderá 
exceder a densidade 
óptica média de 0,15.  

Locais confinados de 
alta concentração de 
cabos com fluxo de ar 

forçado.  

Os cabos de rede são classificados pelo seu comportamento frente à chama, sendo o 
CMX o menos retardante e o CMP o de melhor característica de retardância. Essa 
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designação encontra-se gravada na capa dos cabos de rede. Verifique essa marcação 
dos cabos, pois ela faz diferença, de segurança e de preço !  

A Furukawa possui em sua linha de produtos, cabos que atendem aos requisitos exigidos 
em normas e são devidamente testados conforme as metodologias sugeridas e 
adequados para cada aplicação.  

Para o cabeamento vertical (entre andares), por exemplo, as normas recomendam a 
classificação CMR. 

Para o cabeamento horizontal, onde as instalações são normalmente em piso falso, em 
canaletas, com vários cabos concentrados, o correto e recomendável é utilizar o cabo do 
tipo CM . 

O CMX é recomendado somente para terminações patch e/ou adapter cable, canalizações 
metálicas tipo ferro galvanizado e em locais de baixíssima concentração de cabos. Seu 
uso é muito restrito e sujeito a uma avaliação prévia das condições de infra-estrutura do 
projeto. 

A Furukawa fabrica hoje no Brasil os cabos tipo CMR, CM e CMX . Para o cabeamento 
horizontal, a Furukawa recomenda os cabos tipo CM, pois estes estão perfeitamente 
adequados aos padrões da infra-estrutura brasileira e atendem plenamente as 
recomendações das normas NBR. Esse sempre foi o padrão do cabo Multi-Lan que você 
conhece.  

É importante ressaltar que a escolha e responsabilidade do tipo de cabo a ser utilizado é 
do projetista/instalador/integrador.  

Salientamos a importância da verificação da classificação dos cabos existentes no 
mercado, pois nem sempre o preço reflete a sua real condição. Utilize o cabo correto 
baseado na segurança e não somente no preço. 
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