
KALİTELİ KABLO NASIL OLMALI? 
 
Ülkemizde, son zamanlarda piyasada kalitesiz tabir edilebilecek enerji, 
data, haberleşme ve görüntü kabloları olduğu bilinmektedir. Bunlara karşı 
dikkatli olmak için kablo alım aşamasında aşağıda belirtilen hususlara 
dikkat etmek gerekir. 

 

KALİTESİZ KABLOLAR NASIL TANINACAKTIR? 

  
Kabloların üzerinde üretici firma bilgisi belirtilmiş midir? 
Kablo üzerinde tip ve kesit değeri belirtilmiş midir? 
Kablo üzerinde üretim standardı belirtilmiş midir? 
Kabloların üzerinde 1 metre aralıklarla basılmış metraj değeri veya 
ambalajındaki metraj değeri doğru mudur? 
Kabloların yalıtkan ortalama ve minimum kalınlık değerleri üretim 
standardına  uygun mudur? 
Kabloları dış kılıf ortalama ve minimum kalınlık değerleri  üretim 
standardına uygun mudur? 
İletken direnci üretim standardına uygun mudur? 
İletken yüzeyinde kararma, çapak, çizik var mıdır? 
Yalıtkan ve Dış kılıfın mekaniksel kopma kuvveti ve % Uzama değeri ilgili 
standardlara uygun mudur? 
Kablonun dış görünüşü olarak yüzey parlaklığı, ovalitesi, dış yüzeyde 
şişkinlik, hava kabarcıkları vs. görsel rahatsız edici bir görüntü var 
mıdır? 
Kablonun dolgu kılıfı, damar ve Dış kılıfa yapışmış olup sıyrılmıyor mu? 
  

SATIN ALINDIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKEN GÖZLEMLER; 

 
Kablolarda aşırı ısınma var mı? 
Sistemde kısa devre sorunları oluştu mu? 
Enerji sisteminde kayıplar var mı? 
Kabloların montajında uyum zorlukları var mı? 
Kabloların yalıtımında aşınma, yırtılma var mı? 
Kabloların akım taşıma kapasitelerinde düşme var mı? 
  
Yukarıda belirtilen konulardan bir veya birkaçı söz konusu ise kablolar 
kalitesiz olup satın alınması durumunda yüksek bir risk alınacaktır. 

  

KALİTESİZ KABLOLARIN YARATACAĞI RİSKLER;  

 
Kablolar, standartlarda tanımlanan ve belirtilen özelliklere mutlaka uygun 
olmalıdır. Özellikle bakır iletkenin, yalıtım malzemesinin ve yangına karşı 
güvenli kabloların kalitesi hayati önem taşımaktadır. Aksi halde ciddi 
riskler ortaya çıkacaktır. 
  

BAKIR İLETKEN KALİTESİ; 

 
Bakır iletken standartta tanımlanan saflık oranına ve elektriksel direncine 
uygun olmaması durumunda; 
Kablolar aşırı ısınır ve iletken üzerindeki yalıtım katmanlarının ömrü 
kısalır. 
Kabloların akım taşıma kapasitesi düşer. 
Enerji iletim kayıpları artar. 



Uygunsuzluk sonucu montaj problemleri yaşanır. 
 
 

YALITIM MALZEMESİ KALİTESİ 

 
Yalıtım malzemesinin standartlarda belirtilen kimyasal, fiziksel özelliklere 
ve kalınlıklara sahip olmaması durumunda; 
Kablolarda kısa devre olasılığı artar ve kablolardan kaynaklanan kaza ve 
yangın riskleri oluşur. 
Yalıtım malzemesi çabuk aşınarak, kablonun kullanılamaz hale gelmesine ve 
patlama veya yangın gibi ciddi risklere sebep olur. 
Enerji iletimindeki kayıplar artar. 
  

YANGINA KARŞI GÜVENLİ KABLOLARIN KALİTESİ  

 
Yangın güvenliğini sağlayan kabloların, standartlarda tanımlanan özelliklere 
sahip olmaması durumunda; 
Yangın esnasında zehirli gazlar, asit ve yoğun duman çıkar. 
Yangın kolay yanan kablolar üzerinden hızla ilerler ve tüm binaya yayılır. 
Yangın, alarm ve acil durum destek sistemleri gibi, yangın esnasında 
işlevini sürdürmesi gereken sistemlere enerji iletimi kesilir. 
Kurtarma ve itfaiye ekiplerinin işi zorlaşır ve ölümle sonuçlanabilecek 
ciddi kazalara sebep olur. 

Yaşanılan alanlarda bu ciddi riskleri kim göze almak ister…….. 
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