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definiCja eMC
Europejska dyrektywa EMC podaje następującą definicję:

„Zdolność urządzenia, elementu wyposażenia lub systemu do zadowala-
jącego działania w jego środowisku elektromagnetycznym, bez powodo-
wania zakłóceń elektromagnetycznych, które nie są tolerowane w tym 
środowisku”.

Firma HELUKABEL® oferuje pełny asortyment produktów EMC umożli-
wiających kontrolę i eliminację pojawiających się zakłóceń.

oChRona eMC z pRzewodaMi ekRanowanyMi
Kompatybilność elektromagnetyczna obejmuje wszystkie zagadnienia 
dotyczące nieoczekiwanych usterek sprzętu elektrycznego spowodowa-
nych działaniem pól i procesów elektrycznych, magnetycznych, elektro-
magnetycznych.

Przewody ekranowane firmy HELUKABEL® wyposażone są w ochronny 
ekran foliowy i/lub oplot ekranujący z drutów miedzianych pobielonych 
zapewniający spełnienie wymagań kompatybilności elektromagnetycznej.

Ekran przeciwdziała zakłóceniom pochodzącym z zewnątrz i ogranicza 
przenikanie zakłóceń z wewnątrz. Stopień pokrycia przewodów ekrano-
wanych firmy HELUKABEL® oplotem ekranującym wynosi ponad 85%.



ekonoMiCzny
F-CY-JZ, typ preferowany dla EMC, zgodny z VDE, charakteryzujący się: wy-
soką gęstością ekranu, transmisją sygnału bez zakłóceń, specjalną izolacją 
PVC, stabilizującą folią pomiędzy wiązką przewodów a oplotem.

pRzezRoCzysty
Y-CY-JB, typ preferowany dla EMC, zgodny z VDE, elastyczny z kolorowymi 
żyłami, charakteryzujący się: wewnętrzną powłoką PVC, transmisją sygnałów 
lub impulsów bez zakłóceń dzięki ekranowi o wysokiej gęstości.

wydajny
tOPFLEX® EMV-UV-2YSLCYK-J, przewód przyłączeniowy silników, do zasi-
lania przetwornic częstotliwości zapewnia kompatybilność elektromagnetyczną 
w instalacjach technicznych i budynkach. Izolacja rdzenia z polietylenu (PE), po-
dwójna powłoka ze specjalną folią aluminiową i oplotem miedzianym, odporny 
na działanie promieniowania UV, do użytku na zewnątrz.

wielozadaniowy
MEGAFLEX® 500-C, typ preferowany dla EMC, bezhalogenowy, nieroz-
przestrzeniający płomienia, odporny na działanie oleju, promieniowanie 
UV, ozonu oraz na oddziaływanie warunków atmosferycznych. Również  
w wykonaniu UL/CSA. 
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oChRona eMC dzięki ospRzętowi kabloweMu 
eMC do pRzewodów ekRanowanyCh
Firma HELUKABEL® oferuje systemy ochrony EMC łączące przewody ekra-
nowane za pomocą dławików kablowych. Ochrona EMC jest zapewniana 
przez połączenie ekranu przewodu z obudową urządzenia sterowniczego  
i/lub silnika poprzez specjalne dławiki.

Dławiki kablowe firmy HELUKABEL® zapewniają doskonałe ekranowa-
nie, tłumienie. Systemy EMC zapewniają łatwy montaż, posiadają zinte-
growane styki i automatyczne redukowanie odkształceń.

dławiki kablowe eMC 
HSK-MS-E-D, dławiki dla zastosowań o wysokich wymaganiach technicz-
nych. Wkładka zacisku ze sprężyną metalową. Bezpieczny styk z ekranem prze-
wodu uzyskiwany jest automatycznie po obróceniu nakrętki korpusu dławika.  
Klasa ochronności: IP 68-10 bar. Zakres temperatur: -40°C do +100°C.

HELUtOP®-MS-EP4, szerszy zakres dławienia w każdej z wielkości 
dławika od 3,0-53,0 mm średnicy przewodu.  
Klasa ochronności: IP 68 – 5 bar. Zakres temperatur: -40°C do +100°C.

HSK-MS-E, duża powierzchnia styku z oplotem.  
Klasa ochronności: IP 68 – 10 bar. Zakres temperatur: -40°C do +100°C.

HSK-MZ-E, optymalne zabezpieczenie przed odkształceniami 
zapewnione przez podwójny zacisk.  
Klasa ochronności: IP 68 – 10 bar. Zakres temperatur: -40°C do +100°C. 

HSK-MS-EX-E, do montażu w miejscach zagrożonych wybuchem.
Klasa ochronności: IP 68 – 10 bar. Zakres temperatur: -20°C do +95°C.

KVA-XXL-MS-E, dla przewodów ekranowych o dużej średnicy (do 70mm).
Klasa ochronności: IP 68 – 10 bar. Zakres temperatur: -40°C do +135°C. 

KM-EMV, bezpieczna nakrętka z krawędzią skrawającą.



RuRy osłonowe dla pRzewodów i kabli eMC
Rura osłonowa Anaconda Sealtitle® HTDL, wykonana ze stali gal-
wanizowanej z powłoką z tworzywa sztucznego. Do 1 ¼“ ze zintegro-
wanym miedzianym przewodem uziemiającym. Dopuszczenie UL/CSA.

Rura osłonowa Anaconda Sealtitle® EMP, wykonana z brązu, 
z powłoką z tworzywa sztucznego. Średnica do 1 ½“.

Wąż stalowy M-CU, wykonany ze stali galwanizowanej, o po-
dwójnie złożonym profilu z oplotem miedzianym, wysoka wytrzyma-
łość na rozciąganie i skręcanie.

Miedziany wąż pleCiony eMC
Oplot ekranujący. Wąż pleciony wykonany z miedzi cynowanej. Do 
tworzenia wiązek i mechanicznej ochrony kabli i przewodów. Do wie-
lokrotnego montażu. Zakres temperatur: –75°C do +150°C.
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