
Jednym z bardziej wymagajπcych ryn-
kÛw jest przemys≥ ciÍøki i maszyno-
wy, w ktÛrym wystÍpujπ obostrzenia

w zakresie wytrzyma≥oúci na wilgoÊ,
wzrost temperatury pracy jak i zmienne
warunki obciπøeÒ mechanicznych dla in-
stalacji w uk≥adach ruchomych. Zaleønie
od rodzaju urzπdzenia jak i jego miejsca
docelowego przeznaczenia, wykorzystuje
siÍ kable i przewody spe≥niajπce wymaga-
nia lokalnego úrodowiska. Do tej grupy na-
leøπ przewody dedykowane do zasilania
napÍdÛw z grupy Topflex, Motorflex wraz
z osprzÍtem kablowym o wysokim stopniu
odpornoúci na drgania jak i úrodki aktyw-
ne chemicznie. 

Topflex-600-PVC

PrzewÛd zasilajπcy silniki 0,6/1 kV, bez-
halogenowy, metrowany. Temperatura
pracy: w po≥πczeniach ruchomych od -5 do
+80oC, w u≥oøeniu na sta≥e od -40 do
+70oC. Liczba øy≥ 4 G. Przekroje øy≥ od
1,5 do 120 mm2.

Topflex-600-PVC

PrzewÛd zasilajπcy silniki 0,6/1 kV,
ekranowany, bezhalogenowy, metrowany.
Temperatura pracy: w po≥πczeniach rucho-
mych od -5 do +80oC, w u≥oøeniu na sta≥e
od -40 do +70oC. Liczba øy≥ 4 G. Przekro-
je øy≥ od 1,5 do 120 mm2.

Topflex-EMC-2YSLCY-J

i Topflex-EMC-UV-2YSLCYK-J

Asymetryczny przewÛd zasilajπcy silni-
ki 0,6/1 kV, do pod≥πczenia napÍdÛw
z przetwornic czÍstotliwoúci, podwÛjnie
ekranowany, o niskiej pojemnoúci pracy,
a takøe do zastosowaÒ w obszarach Ex.

Temperatura pracy: po≥πczenia ruchome
od -5 do +70oC, u≥oøenie na sta≥e od -40
do +70oC. Liczba øy≥ 4 G. Przekroje øy≥ od
1,5 do 185 mm2. Wersja UV poza odpor-
noúciπ na promieniowanie umoøliwia in-
stalacjÍ bezpoúrednio w gruncie.

Topflex-EMC-3Plus-2YSLCY-J

i Topflex-EMC-UV-3Plus-2YSLCYK-J

Symetryczny przewÛd zasilajπcy silni-
ki 0,6/1 kV, do pod≥πczenia napÍdÛw
z przetwornic czÍstotliwoúci, podwÛjnie
ekranowany, o niskiej pojemnoúci pracy,
a takøe do zastosowaÒ w obszarach Ex.
Temperatura pracy: po≥πczenia ruchome
od -5 do +70oC, u≥oøenie na sta≥e od -40
do +70oC. Liczba øy≥ 3x + 3Gx. Przekro-
je øy≥ roboczych od 1,5 do 240 mm2,
gdzie budowa øy≥ PE (suma 3G) stanowi
po≥owÍ przekroju øy≥y roboczej. Wersja
UV poza odpornoúciπ na promieniowanie

umoøliwia instalacjÍ bezpoúrednio
w gruncie.

Topflex Motor 109

Niskopojemnoúciowy przewÛd zasilajπ-
cy silniki 0,6/1 kV, o znaczπco zwiÍkszo-
nej obciπøalnoúci prπdowej. Odporny na
promieniowanie UV. Temperatura pracy:
po≥πczenia ruchome od -5 do +70oC, u≥o-
øenie na sta≥e od -40 do +70oC. Liczba øy≥
od 3 do 7. Przekroje øy≥ roboczych od 1,5
do 25 mm2.

Topflex-611-PUR

PrzewÛd dedykowany do duøych obciπ-
øeÒ mechanicznych ñ np. w prowadnicach
≥aÒcuchowych. Pozwala zasilaÊ silniki
0,6/1 kV. Temperatura pracy: po≥πczenia
ruchome od -30 do +80oC, u≥oøenie na sta-
≥e od -50 do +90oC. Liczba øy≥ 4x. Prze-
kroje øy≥ roboczych od 1,5 do 120 mm2.
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Produkty Helukabel
dla trudnych warunków
przemysłowych
Firma Helukabel specjalizuje siÍ w dedykowanych rozwiπzaniach dla wielu ga≥Ízi przemys≥u.
Bogata gama przewodÛw, kabli i akcesoriÛw umoøliwia dobÛr produktu dla najbardziej wyma-
gajπcych aplikacji w zakresie zasilania, sterowania i monitoringu procesÛw produkcyjnych.
Artyku≥ przybliøa wybrane rozwiπzania.

Rys. 1. Przewody Helukabel z grupy Topflex



Przewody zasilajπce
dla trudnych warunkÛw

NSHT÷U

GiÍtki, numerowany, olejoodporny, od-
porny na warunki atmosferyczne, 0,6/1 kV.
Temperatura pracy: po≥πczenia ruchome
od -35 do+70oC, u≥oøenie na sta≥e od -40
do +70oC. Liczba øy≥ od 3 do 30. Przekro-
je øy≥ od 1,5 do 95 mm2.

Neopren

GiÍtki, numerowany, olejoodporny, od-
porny na warunki atmosferyczne, linka no-
úna wykonana z sizalu lub konopii. Tem-
peratura pracy: po≥πczenia ruchome od -25
do +60oC, u≥oøenie na sta≥e od -40 do
+80oC. Liczba øy≥ od 3 do 61. Przekroje
øy≥ od 1 do 16 mm2.

NSSH÷U

GiÍtki. Do piÍciu øy≥ ñ øy≥y kolorowe
zgodnie z DIN VDE 0293-308, powyøej
siedmiu numerowane. Odporny na t≥usz-
cze, oleje i chemikalia, o napiÍciu pracy
0,6/1 kV. Temperatura pracy: po≥πczenia
ruchome od -25 do +80oC, u≥oøenie na sta-
≥e od -40 do +80oC. Liczba øy≥ od 1 do 18.
Przekroje øy≥ od 1,5 do 120 mm2.

Multiflex 512-PUR

Bardzo giÍtki, øy≥y numerowane, metro-
wany, olejoodporny, odporny na warunki
atmosferyczne. Temperatura pracy: po≥π-
czenia ruchome od -40 do +80oC, u≥oøenie
na sta≥e od -50 do +80oC. Liczba øy≥ od 2
do 65, przekroje øy≥ od 0,5 do 16 mm2.

Multiflex 512-C-PUR

Bardzo giÍtki, øy≥y numerowane, metro-
wany, ekran miedziany, olejoodporny, od-
porny na warunki atmosferyczne. Tempe-
ratura pracy: po≥πczenia ruchome od -40
do +70oC, u≥oøenie na sta≥e od -50 do
+70oC. Liczba øy≥ od 2 do 65. Przekroje
øy≥ od 0,5 do 16 mm2.

Megaflex 500

GiÍtki, numerowany, metrowany, bez-
halogenowy, olejoodporny odporny na
UV. Temperatura pracy: po≥πczenia rucho-
me od -30 do +80oC, u≥oøenie na sta≥e od
-40 do +80oC. Liczba øy≥ od 2 do 65, prze-
kroje øy≥ od 0,5 do 150 mm2.

Megaflex 500-C

GiÍtki, øy≥y numerowane, metrowany,
bezhalogenowy, olejoodporny odporny na

UV, ekran miedziany, Temperatura pracy:
po≥πczenia ruchome od -30 do +80oC, u≥oøe-
nie na sta≥e od -40 do +80oC. Liczba øy≥ od
2 do 65, przekroje øy≥ od 0,5 do 150 mm2.

OsprzÍt

D≥awiki

SzczegÛlnie dla pod≥πczeÒ kabli zasila-
jπcych, Helukabel proponuje stosowanie
d≥awikÛw z grupy Helutop MS-E/EP. D≥a-
wiki te dostÍpne sπ w pe≥nym typoszeregu
od M12x1,5 do M63x1,5. Pozwalajπ d≥a-
wiÊ przewody od 3 do 53 mm úrednicy
ñ przed zdjÍciem izolacji z ekranu, oraz od
2 do 49 mm úrednicy po jej zdjÍciu. 

WÍøe os≥onowe

Istotnym elementem ochrony w miej-
scach naraøonych na uszkodzenia mecha-
niczne sπ wÍøe os≥onowe. W ofercie Helu-
kabel znajduje siÍ rodzina wÍøy Helucond
(rys. 4) wykonanych m.in. z polietylenu
(PE), poliamidu (PA) lub polipropylenu
(PP), zaleønie od moøliwych naraøeÒ, wraz
ze z≥πczami typu HSSV:

ï Helucond PE 200N, UL94 HB, -40/+80oC,

ï Helucond PA6-L 250N, UL94 V2, -40/
+120oC,

ï Helucond PA6 350N, UL94 V2, -40/
+120oC,

ï Helucond PA6UL 750N, UL94 V0, -40/
+120oC,

ï Helucond PP 350N, UL94 HB, -40/
+105oC.
W przypadku úrednich i duøych obciπ-

øeÒ mechanicznych proponowane sπ wÍøe
i os≥ony z grupy SPR Anaconda Sealtite
(rys. 5) bπdü Anaconda Sealtite. W obu
przypadkach Helukabel dysponuje pe≥nπ
gamπ ≥πcznikÛw i zakoÒczeÒ:

ï M stal galwanizowana, IP40, +220oC,
DIN 1624,

ï SPR-AS stal galwanizowana, IP40,
+220oC, DIN 1624,

ï SPR-PVC-AS stal galwanizowana w po-
w≥oce PVC, IP68, -25/+80oC,

ï SPR-EDU-AS stal galwanizowana
w oplocie IP40, +220oC,

ï SPR-PU-AS, stal galwanizowana w po-
w≥oce PUR, IP68, -40/+80oC,

ï UI stal nierdzewna IP44, -100/+600oC,

ï Anaconda Sealtite EF standard, PVC, 
-25/+70oC; OR ñ odporny chemicznie,
5/+100oC; HTDL, HC, HCX ñ odporny
temperaturowo, ciep≥o/zimno, EMP
[EMV], -40/+105oC,

ï Helucond V4A stal nierdzewna,
IP68/69K o temperaturze pracy do
+260oC.
Uzupe≥nieniem oferty os≥on sπ z≥πcza

zalecane do trwa≥ego po≥πczenia os≥on
z obudowami, m.in. US, LI, LT, T&B,
oraz inne rozwiπzania, w tym uk≥ady kom-
bi ñ o rozbudowanych w≥asnoúciach, ta-
kich jak przegroda uszczelniajπca czy
uszczelnienie elementÛw detekcji.

Wysokie temperatury

W przypadku zbliøeÒ do ürÛde≥ ciep≥a,
a takie zjawiska wystÍpujπ np. w przemy-
úle hutniczym, moøna zastosowaÊ miejsco-
we rozwiπzania w postaci os≥on termicz-
nych na przewody, takie jak koszulki wy-
sokotemperaturowe HTP o zakresie pracy
do +260oC przy krÛtkotrwa≥ej temperatu-
rze zbliøenia do +1090oC (przez czas do
20 min) lub chwilowo do +1640oC (przez
15-30 sekund). Tak duøe temperatury
w czasie pracy urzπdzeÒ nie wystÍpujπ jed-
nak czÍsto. Bywa natomiast, iø w otocze-
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Rys. 2. PrzewÛd zasilajπcy NSHT÷U ñ giÍtki, numerowany, olejoodporny, odporny na warunki atmos-
feryczne, 0,6/1 kV



niu maszyn panuje +180oC lub wiÍcej i sπ
to warunki wystÍpujπce stale. W takich
aplikacjach stosuje siÍ przewody odporne
na wysokie temperatury. 

W zaleønoúci od indywidualnych limi-
tÛw temperatur, kable temperaturowe po-
dzielone sπ na rÛøne klasy odpornoúci. He-
lukabel oferuje przewody odpowiednie dla
temperatur od -190 do +1200oC. RÛøno-
rodne klasy izolacji, w ktÛrych przewody
te siÍ znajdujπ, sπ podyktowane normπ
VDE 0530 czÍúÊ 1 i standardami klas Y,
A, E, B, F, H, C.

Dla temperatury do +145oC 

Przewody wieloøy≥owe: 

ï Helutherm 120 ñ elastyczny przewÛd
metrowany. Temperatura pracy: ela-
stycznie od -5 do +105oC, stacjonarnie
od -30 do +105oC (krÛtkotrwale do
+120oC). Liczba øy≥ w szerokim zakresie
od 2 do 25 ñ zaleønie od przekroju. Prze-
kroje øy≥ od 0,5 do 4 mm2;

ï Helutherm 145 Multi ñ elastyczny, sie-
ciowany elektronowo, bezhalogenowy,
metrowany. Temperatura pracy: ela-
stycznie od -35 do +120oC, stacjonarnie
od -55 do +145oC. Liczba øy≥ w szerokim
zakresie od 1 do 21 ñ zaleønie od prze-
kroju. Przekroje øy≥ od 0,25 do 95 mm2;

ï Helutherm 145 Multi-C ñ elastyczny,
sieciowany elektronowo, bezhalogeno-
wy, ekranowany, metrowany. Tempera-
tura pracy: elastycznie od -35 do +120oC,
stacjonarnie od -55 do +145oC (krÛtko-
trwale do +250oC). Liczba øy≥ w szerokim
zakresie od 1 do 21 ñ zaleønie od przekro-
ju. Przekroje øy≥ od 0,25 do 10 mm2;
Przewody jednoøy≥owe: 

ï Helutherm 145 ñ bezhalogenowy, ela-
styczny przewÛd sieciowany elektrono-
wo. Temperatura pracy: elastycznie od -35

do +120oC, stacjonarnie od -55 do +145oC.
Przekroje øy≥ od 0,25 do 240 mm2, izolacja
zewnÍtrzna w kolorach: czarny, øÛ≥to-
-zielony, brπz, czerwony, bia≥y, szary,
fiolet, ciemnoniebieski, øÛ≥ty, beø, jasno-
niebieski, pomaraÒczowy, zielony.

Dla temperatury do +180oC

Przewody wieloøy≥owe:

ï SiHF ñ wieloøy≥owy przewÛd silikono-
wy, metrowany. Specjalny przewÛd izo-
lowany silikonem z wysokπ øaroodpor-
noúciπ wed≥ug DIN VDE0250 cz. 1 i cz.
816. Temperatura pracy: elastycznie od
-60 do +180oC (krÛtkotrwale do +220oC),
maksymalna temperatura øy≥y roboczej
+180oC. Liczba øy≥ od 2 do 25 ñ zaleønie od
przekroju, przekroje øy≥ od 0,5 do 35 mm2;

ï Thermflex 180 EWKF (H05SS-F)

ñ wieloøy≥owy, bezhalogenowy przewÛd
silikonowy, metrowany. Elastyczny
przewÛd w izolacji silikonowej odporny
na wysokie temperatury wed≥ug DIN

VDE0250 cz. 816. Temperatura pracy:
elastycznie od -25 do +180oC, stacjonar-
nie od -60 do +180oC. Liczba øy≥ od 1 do
20 ñ zaleønie od przekroju. Przekroje øy≥
od 0,75 do 6 mm2.

ï SiHF/GL-P ñ wieloøy≥owy przewÛd si-
likonowy w oplocie stalowym, metrowa-
ny. Specjalny przewÛd izolowany siliko-
nem z wysokπ øaroodpornoúciπ wed≥ug
DIN VDE0250 cz. 1 i cz. 816. Tempera-
tura pracy: elastycznie od -60 do +180oC
(krÛtkotrwale do +220oC). Maksymalna
temperatura øy≥y roboczej +180oC. Licz-
ba øy≥ od 2 do 24 ñ zaleønie od przekro-
ju. Przekroje øy≥ od 0,75 do 25 mm2; 

ï SiHF-C-Si ñ wieloøy≥owy przewÛd sili-
konowy ekranowany, EMV ñ typ prefe-
rowany, metrowany. Specjalny przewÛd
izolowany silikonem z wysokπ øarood-
pornoúciπ wed≥ug DIN VDE0250 cz. 1
i cz. 816. Temperatura pracy: elastycznie
od -60 do +180oC (krÛtkotrwale do
+220oC). Maksymalna temperatura øy≥y
roboczej +180oC. Liczba øy≥ od 2 do 24
ñ zaleønie od przekroju. Przekroje øy≥ od
0,5 do 25 mm2;

ï Thermflex 180 EWKF-C ñ wieloøy≥o-
wy, ekranowany bezhalogenowy prze-
wÛd silikonowy, EMV ñ typ preferowa-
ny, metrowany. Elastyczny przewÛd
w izolacji silikonowej odporny na wyso-
kie temperatury wed≥ug DIN VDE0250
cz. 816. Temperatura pracy: elastycznie
od -25 do +180oC, stacjonarnie od -60 do
+180oC. Liczba øy≥ w szerokim zakresie
od 2 do 20 ñ zaleønie od przekroju. Prze-
kroje øy≥ od 0,75 do 6 mm2.
Przewody jednoøy≥owe:

ï SiF/SIFF ñ bezhalogenowy, silikonowy
elastyczny przewÛd sieciowany elektro-
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Rys. 3. Przewody zasilajπce Helukabel

Rys. 4. WÍøe os≥onowe Helucond



nowo. Z duøym zakresem odpornoúci na
temperatury wed≥ug DIN VDE 0250 cz.
1 i cz. 502. Dopuszczalna temperatura øy-
≥y roboczej +180oC. Temperatura pracy od
-60 do +180oC (krÛtkotrwale do +220oC).
Przekroje øy≥ od 0,25 do 185 mm2, izolacja
zewnÍtrzna w kolorach (zaleønie od prze-
kroju ñ szczegÛ≥y w katalogu): zielony,
czarny, czerwony, niebieski, brπzowy,
bia≥y, szary, fioletowy, øÛ≥ty, pomaraÒ-
czowy, transparentny, rÛøowy, beøowy;

ï SiF/GL, SiD, SiD/GL ñ bezhalogenowy,
silikonowy przewÛd jednoøy≥owy. Z du-
øym zakresem odpornoúci na temperatu-
ry wed≥ug DIN VDE 0250 cz. 1 i cz. 502.
Dopuszczalna temperatura øy≥y roboczej
+180oC. Temperatura pracy: od -60 do
+180oC (krÛtkotrwale do +220oC). Izola-
cja zewnÍtrzna w kolorach (zaleønie od
przekroju ñ szczegÛ≥y w katalogu): zielo-
ny, czarny, czerwony, niebieski, brπzo-
wy, bia≥y, szary, fioletowy, øÛ≥ty, poma-
raÒczowy, transparentny, rÛøowy, beøo-
wy. Typ SiF/GL ñ budowa øy≥y ñ mie-
dziana, pobielana wed≥ug DIN VDE 0295
kl. 5, BS 6360 kl. 5 i IEC 60228 kl. 5, izo-
lacja øy≥y z silikonu, oplot zewnÍtrzny
z w≥Ûkniny szklanej; przekroje øy≥ od
0,25 do 50 mm2; typ SiD ñ drut miedzia-
ny pobielany, izolacja øy≥y z silikonu,
przekroje øy≥ od 0,2 do 6 mm2; typ SiD
ñ drut miedziany pobielany, izolacja øy≥y
z silikonu, oplot zewnÍtrzny z w≥Ûkniny
szklanej, przekroje øy≥ od 0,5 do 6 mm2.

Dla temperatury powyøej +200oC

Przewody wieloøy≥owe:

ï Heluflon-FEP-6Y ñ wieloøy≥owy spe-
cjalny przewÛd w izolacji fluoropolime-
rowej (FEP). Niepalny, odporny na mi-
krokultury, ca≥kowicie odporny na ozon
i jednoczeúnie wodoszczelny. Tempera-
tura pracy od -100 do +205oC (krÛtko-
trwale do +230oC). Przekroje øy≥ od 0,25
do 4 mm2. Dok≥adny zakres temperatur
zaleøy od materia≥u pow≥oki:
ñ øy≥a Cu niepobielana: +130oC,
ñ øy≥a Cu pobielana: +180oC,
ñ øy≥a Cu posrebrzana: +200oC;

ï Multitherm 400 ñ bezhalogenowy, wie-
loøy≥owy specjalny przewÛd w izolacji
silikonowej odpornej na ekstremalnie
wysokie temperatury. PrzewÛd o wspÛl-
nej oponie zewnÍtrznej wykonanej
z oplotu w≥Ûkna szklanego impregnowa-
nego silikonem. Kolor opony zewnÍtrz-
nej ñ szary. Kolorystyka øy≥ ñ zaleønie
od iloúci øy≥ w wersji bez/z øy≥π øÛ≥to-
-zielonπ. SzczegÛ≥y w katalogu. Tempe-
ratura pracy od -60 do +400oC (krÛtko-
trwale do +500oC). Przekroje øy≥ od 0,5
do 16 mm2. DostÍpny w wersji ekrano-
wanej ñ Multitherm 400-ES.
Przewody jednoøy≥owe:

ï Heluflon-FEP-6Y ñ jednoøy≥owy spe-
cjalny przewÛd w izolacji fluoropolime-
rowej (FEP). Niepalny, odporny na mi-
krokultury, ca≥kowicie odporny na ozon
i jednoczeúnie wodoszczelny. Tempera-
tura pracy od -100 do +205oC (krÛtko-
trwale do +230oC). Przekroje øy≥ od 0,14
do 16 mm2, izolacja zewnÍtrzna w kolo-
rach: czarny, czerwony, niebieski, brπzo-
wy, bia≥y, transparentny, dwukolorowy
(øo), pozosta≥e kolory na zapytanie;

ï Heluflon-PTFE-5Y ñ jednoøy≥owy spe-
cjalny przewÛd w izolacji politetranoflu-
oropolimerowej (PTFE). Niepalny, od-
porny na mikrokultury, ca≥kowicie od-
porny na ozon i jednoczeúnie wodosz-

czelny, ca≥kowicie odporny na warunki at-
mosferyczne. Temperatura pracy od -190
do +260oC (krÛtkotrwale do +300oC).
Przekroje øy≥ od 0,03 do 1,94 mm2, dla
obu napiÍÊ pracy (600 i 1000 V). Izolacja
zewnÍtrzna w kolorach: czarny, czerwo-
ny, niebieski, brπzowy, bia≥y, transpa-
rentny, dwukolorowy (øo), pozosta≥e ko-
lory na zapytanie. Øy≥a go≥a, cynowana
lub niklowana ñ na zapytanie;

ï Helutherm 400 ñ klasa cieplna C ñ jed-
noøy≥owy przewÛd w specjalnej izolacji
z nasyconej termoodpornej w≥Ûkniny
szklanej. PrzewÛd niklowany wielo- lub
jednodrutowy. Wykazuje wysokπ odpor-
noúÊ elektronicznπ, chemicznπ i radiacyj-
nπ. Temperatura pracy od -60 do +400oC
(krÛtkotrwale do +450oC). Przekroje øy≥
od 0,5 do 240 mm2, izolacja zewnÍtrzna
w kolorach: czarny, øÛ≥to-zielony, nie-
bieski, brπzowy, czerwony, bia≥y, fiole-
towy, øÛ≥ty, beøowy, rÛøowy, pomaraÒ-
czowy, transparentny. Pozosta≥e kolory
na zapytanie.
Dla os≥ony i wzmocnienia izolacji ze-

wnÍtrznej przewodÛw temperaturowych
moøna wykorzystaÊ wÍøe os≥onowe z wy-
sokogatunkowej stali i w≥aúciwπ izolacjπ
zewnÍtrznπ, pamiÍtajπc jednoczeúnie o za-
chowaniu warunkÛw emisji cieplnej u wlo-
tu/wylotu os≥ony kablowej.

Opracowa≥ Artur Block

Manager ds. kabli, 

przewodÛw i osprzÍtu kablowego

firmy Helukabel
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Bardzo istotnym aspektem niezawodnej pracy urzπdzeÒ jest spe≥nienie wymagaÒ kompatybilnoúci
elektromagnetycznej (z ang. Electro Magnetic Compatibility ñ EMC). Zgodnie z obowiπzujπcym
prawem naleøy zapewniÊ zdolnoúÊ danego urzπdzenia elektrycznego lub elektronicznego do po-
prawnej pracy w okreúlonym úrodowisku elektromagnetycznym i nieemitowanie zaburzeÒ pola elek-
tromagnetycznego zak≥Ûcajπcego poprawnπ pracÍ innych urzπdzeÒ pracujπcych w tym úrodowisku.
Aby spe≥niÊ te wymagania muszπ zaistnieÊ warunki: 

ï urzπdzenie (system) nie powoduje zak≥ÛceÒ w pracy innych urzπdzeÒ / systemÛw,

ï urzπdzenie (system) nie jest wraøliwe na zak≥Ûcenia emitowane przez inne urzπdzenia / systemy,

ï urzπdzenie (system) nie powoduje zak≥ÛceÒ w swojej pracy.
W ocenie bezpieczeÒstwa pracy maszyn i urzπdzeÒ zgodnie z dyrektywπ maszynowπ, 30% przy-
datnoúci urzπdzenia do uøytkowania i bezpiecznej pracy zaleøy od w≥aúciwych po≥πczeÒ potencja-
≥Ûw wyrÛwnawczych, jak rÛwnieø zachowania warunkÛw EMC.

KompatybilnoúÊ EMC

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Krze Duøe 2
96-325 Radziejowice

tel. (46) 858 01 00
fax (46) 858 01 17
e-mail: biuro@helukabel.pl
www.helukabel.pl

Rys. 5. W przypadku úrednich i duøych obciπøeÒ
mechanicznych Helukabel proponuje wÍøe
i os≥ony z grupy SPR Anaconda Sealtite Rys. 6. SiHF-C-Si ñ wieloøy≥owy przewÛd siliko-

nowy ekranowany, EMV, izolowany silikonem
z wysokπ øaroodpornoúciπ


