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APLIKACJA MOBILNA - Katalog HELUKABEL®

Oddajemy w Państwa ręce nową aplikację mobilną, która umożliwia szybki i wygodny dostęp do 

naszego katalogu produktowego. Aplikacja dostępna jest dla użytkowników platformy Android, 

można ją pobrać z naszej strony www oraz w sklepie Google Play. 

Z mobilną aplikacją HELUKABEL możesz:

- W łatwy i intuicyjny sposób wyszukać potrzebny produkt 

oraz wszystkie informacje techniczne o nim.

- Za pomocą schowka stworzyć listę interesujących Cię produktów

- Wysłać zapytanie dotyczące konkretnego produktu lub grupy produktów

- Korzystać z naszej atrakcyjnej oferty wyprzedażowej

- Na bieżąco śledzić nowości oraz promocje

- Skontaktować się z właściwymi Przedstawicielami Handlowymi

Katalog KABELMAT  
w języku polskim
Oferta produktowa KABELMAT®, to szeroki wa-

chlarz urządzeń od rozwiązań manualnych przez 

półautomatyczne, aż po w pełni zautomatyzowa-

ne linie technologiczne pozwalające na konfek-

cjonowanie produktu wg założonych wielkości 

opakowań, które m.in. mogą posiadać unikalny 

opis na izolacji przewodu, czy też indywidualny 

nadruk metrażu przewodu.

Oferta KABELMAT ® obejmuje również wy-

posażenie magazynowe, które rozwiązuje 

problemy w zakresie ekspozycji i przecho-

wywania przewodów nawiniętych na szpule.  

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym 

nowym katalogiem w języku polskim. 

Katalog w wersji elektronicznej będzie dostępny 

na naszej stronie www.
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Trwa rozbudowa Centrum Logistycznego HELUKABEL Polska
Wraz z końcem wakacji 2015 r. rozpoczę-

ła się kolejna inwestycja HELUKABEL Polska.  

W ramach planowanej rozbudowy po-

wstanie nowy kompleks magazynowo 

– biurowy, który pozwoli zwiększyć na-

szą obecną powierzchnię magazynową 

o dodatkowe 3 000 m², a biurową o 250 m². 

Docelowo nasze Centrum Logistyczne będzie 

dysponowało powierzchnią około 6 000 m² 

z ponad 8 500 miejscami paletowymi oraz no-

woczesnym parkiem maszynowym. Pozwoli to 

nam zapewnić jeszcze wyższą jakość obsługi oraz 

rozszerzyć ofertę asortymentową. Prace potrwają 

do wiosny 2016 r.



DIAMENTY  
FORBSA

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż nasza 

firma znalazła się w prestiżowym gronie „Dia-

mentów Forbesa 2016”. Jest to ranking przedsię-

biorstw, które w ostatnich trzech latach najbar-

dziej dynamicznie powiększały swoją wartość. 

Przy opracowywaniu rankingu wykorzystane 

zostały dane uwzględniające m.in.: poziom sprze-

daży, zysk netto, wartość majątku trwałego, należ-

ności oraz nakłady na inwestycje. Tytuł „Diament 

Forbesa 2016” umożliwia nam dołączenie do 

grona najlepszych firm na polskim rynku.

ESTTA

Budowa:

• Żyła miedziana wg CEI EN 60228 (CEI 20-29)

• Izolacja: polietylen usieciowany (XLPE)

• Żyły kolorowe zgodnie z HD 308 (UNEL 00722)

• Płaszcz zewnętrzny: elastomer usieciowany.

• Kolor niebieski (RAL 5015)

Przewód występuje  

w wersji ekranowanej i płaskiej.

Wersja ekranowana (EMV)  

skuteczność ekranowania 85%

Wersja płaska

CLEAN CABLE

BALTIC POLONEZ  
CUP RACE – wyniki  
na najlepszych  
skipperów  
„wszechczasów”

Jest na miło ogłosić, iż Kapitan załogi HELUKA-

BEL Polska, Jerzy Wojnarowicz dowodzący jed-

nostką „Maria”, zajął III miejsce w grupie double  

w Generalnym Rankingu na najlepszego skippe-

ra wszechczasów.

To wysokie miejsce udało się zdobyć dzięki kunsz-

towi kapitana ale również determinacji załogi. 

Serdecznie gratulujemy i  zapraszamy do śledze-

nia naszych poczynań i kibicowania w tym roku.

Przewody CLEAN CABLE przeznaczone są 

do zasilania silnikowych pomp zatapialnych,  

do ciągłego użytku w wodzie do głębokości 

250 m. Mogą być użyte w wodach „brud-

nych” oraz w urządzeniach do wodny pitnej, 

co potwierdzone jest certyfikatami: PZH nr 

HK/W/0954/01/2015, ACS, KTW, WRAS, D.M. 174. 

Przewód charakteryzuje się duża giętkością 5 kl. 

oraz solidnością wykonania, co zapewnia komfort 

i bezpieczeństwo pracy. Konstrukcja została tak 

opracowana, by przewód mógł pracować w du-

żym zakresie temperatur elastycznie od –25°C do 

+90°C, stacjonarnie od –40°C do +90°C. Płaszcz 

zewnętrzny wykonany jest z wysokiej jakości 

elastomeru co gwarantuje jego wytrzymałość 

oraz odporność na ciepło. Przy zastosowaniu 

długich odcinków należy odpowiednio dobrać 

przekrój ze względu na spadek napięcia.

Nadruk reklamowy 
dla kabli  
i przewodów

W przemyśle kolejowym przewody komunika-

cyjne, czy zasilające prawie zawsze przebiegają 

pod ziemią. Gdy po latach pracownicy zajmujący 

się konserwacją sieci odkopią je, będą chcieli 

wiedzieć jakie są to przewody. Dlatego aby opis 

był trwały maszyna SIGNOMAT firmy KABELMAT® 

opisuje kable i przewody jeszcze podczas pro-

dukcji. Dzieje się to na zasadzie spiekania, tzn. 

nanoszony jest delikatny proszek, który topi się 

wraz z płaszczem kabla. Maszyna SIGNOMAT opi-

suje przewody z prędkością do 100 m na minutę.
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Przewody do zasilania silników
Przewód zasilający silniki 0,6/1kV, do okablowania przetwornic częstotliwości 

DANE TECHNICZNE

TOPFLEX  EMV-UV-2XSLCH-J EMV-UV-3 Plus 2XSLCH-J 
Zakres temperatur: elastycznie -5°C do +90°C 

stacjonarnie -40°C do +90°C 

Max temperatura robocza żyły +90°C 

Napięcie znamionowe: UO/U 600/1000 V 

Max dopuszczalne 
napięcie pracy:

Prąd zmienny trójfazowy 700/1200 V 
Prąd stały 900/1800 V 

Napięcie testu: 4000 V 

Rezystancja izolacji: min. 200 MOhm x km 

Promień gięcia:   

 

elastycznie: < 12 mm: 10 x ∅ przewodu 
 12-20 mm: 15 x ∅ przewodu 
 > 20 mm: 20 x ∅ przewodu

stacjonarnie: < 12 mm: 5 x ∅ przewodu 
 12-20 mm: 7,5 x ∅ przewodu 
 > 20 mm: 10 x ∅ przewodu

Budowa: Żyła miedziana niepobielana, linka skręcana wg DIN VDE 0295 kl. 5,  
BS 6360 kl. 5, IEC 60228 kl. 5. Żyły skręcane koncentrycznie

Izolacja żyły usieciowany polietylen (XLPE)

Kolory żył czarny, brązowy, szary, 
żółto-zielony

czarny, brązowy, szary,  
żółto-zielony 

żółto-zielony podzielony na 3

Struktura żył: przewód 4 żyłowy 3 + 3

Pierwszy ekran: ze specjalnej taśmy aluminiowej 

Drugi ekran: oplot miedziany pobielany, pokrycie oplotem w około 85% 

Zewnętrzny płaszcz specjalne PVC

Właściwości: Samogasnący i oporny na płomienie zgodnie  
z DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1  
(odpowiednik DIN VDE 0472 Część 804 test metodą B)

Spełnia wymogi EMV-wymagania zgodnie 
z EN 55011 i DIN VDE 0875 Część 11 

ZALETY:

l Specjalne przewody zasilające silniki, do 

okablowania przetwornic częstotliwości,  

wg DIN VDE 0250

l Podwyższona obciążalność 

prądowa: dozwolona temperatura 

pracy na żyle wynosi +90°C

l Bezhalogenowy

l Do użycia w urządzeniach, budynkach i sprzę-

tach elektrycznych z aparaturą i zasobami sys-

temowymi, na których pracę mogą wpływać 

zakłócenia elektromagnetyczne. Przewody 

zasilające i połączeniowe, przeznaczone do 

pracy przy średnim obciążeniu mechanicznym 

dla połączeń stałych, elastycznych, w których 

nie występują naprężenia rozciągające. Ukła-

dane w pomieszczeniach suchych, wilgotnych 

i mokrych oraz na zewnątrz.

l Dopuszcza się układanie w rurach pod warun-

kiem, że nie zbiera się w nich woda

l Przewody stosowane w przemyśle motoryza-

cyjnym, spożywczym, technologii środowi-

skowej, przemyśle opakowań, obrabiarkach 

narzędziowych i urządzeniach transportu 

bliskiego. Z napędami SIMOVERT, przewody 

nadają się szczególnie do pomp przemysło-

wych, wentylatorów, pasów przenośników 

i instalacji klimatyzacyjnych lub podobnych 

zastosowań. 

TERAZ W WERSJI  
BEZHALOGENOWEJ

SOLARFLEX-X
Uniwersalny przewód do instalacji fotowoltaicznych,  
DO UKŁADANIA W ZIEMI

Przewód stosowany w instalacjach fotowoltaicznych do połączeń pomiędzy poszczególnymi panelami 

słonecznymi. Nadaje się do układania w pomieszczeniach i na zewnątrz, w rurach, korytach itp. Dzięki 

izolacji ze specjalnej usieciowanej mieszanki gumy, przewód można układać bezpośrednio w ziemi 

lub w rurach zakopanych pod ziemią.

BUDOWA

l elastyczny przewód jednożyłowy 

do połączeń w instalacjach 

fotowoltaicznych, podwójnie izolowany, 

bezhalogenowy, płomienioodporny

l żyła miedziana, pobielana, 5kl.

l izolacja – specjalna guma usieciowana G21

l izolacja zewnętrzna – specjalna 

usieciowana mieszanka gumy M21

l LSOH= bezhalogenowy, niska emisja dymu

l kolor izolacji wewnętrznej: czarny

l kolor izolacji zewnętrznej: 

niebieski, czerwony, czarny
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Automatyka i sterowanie 
w przemyśle
Wytwarzanie w przemyśle realizowane jest na 

podstawie opracowanych procesów technolo-

gicznych. Procesy przemysłowe i ich automatyza-

cja realizowane są za pomocą urządzeń tworzą-

cych wspólny system automatyki przemysłowej. 

Ich elementy to:

• urządzenia i maszyny realizujące 

produkcję oraz procesy przemysłowe

• urządzenia kontrolno-pomiarowe 

zainstalowane na maszynach i urządzeniach

• urządzenia wykonawcze

• urządzenia sterujące

• oprogramowanie do kontroli 

i wizualizacji procesów

• systemy łączności

W dzisiejszych czasach systemy automatyki prze-

mysłowej występują w każdej branży wytwórczej. 

Są podstawą zarówno przemysłu spożywczego 

jak i chemicznego czy też przemysłu ciężkiego. 

Podążając za szybkim rozwojem i ciągłymi zmia-

nami w przemyśle, firma HELUKABEL® dedykuje 

swoją ofertę kabli i przewodów oraz osprzętu do 

każdej gałęzi przemysłu.

Kable i przewody są spójnym elementem w ca-

łym systemie automatyki przemysłowej. Podsta-

wowymi przewodami stosowanymi w układach 

automatyki przemysłowej są elastyczne przewo-

dy sterownicze w izolacji PVC oraz PUR. Posiada-

ją żyły numerowane lub kolorowe, występują 

w wykonaniu z pojedynczym lub podwójnym 

ekranem spełniając tym samym wymagania 

kompatybilności elektromagnetycznej. Niemal 

zawsze przewody takie są narażone na działanie 

szkodliwych substancji, takich jak oleje czy związ-

ki chemiczne, dlatego ich powłoka zewnętrzna 

cechuje się wysoką odpornością na różnego 

rodzaje czynniki. Przewody te mają zastosowanie 

w obwodach sterowania, pomiarowych oraz 

sygnalizacji. Znajdują zastosowanie w przemyśle 

metalurgicznym, maszynowym, są stosowane 

w ciągach technologicznych. Dla zwiększenia 

bezpieczeństwa przewody produkowane są 

jako bezhalogenowe oraz samogasnące nie 

podtrzymujące płomienia zgodnie z obowiązu-

jącymi normami.

W zakładach przemysłowych w których istnieją 

strefy zagrożone wybuchem (np. przemysł petro-

chemiczny), stosuje się iskrobezpieczne elastycz-

ne przewody sterownicze (OZ-BL). Wykonane są 

z PVC samogasnącego i płomienioodpornego 

zgodnie z IEC 60322-1, są również olejoodporne. 

Posiadają wszystkie żyły czarne z białym nadru-

kiem numerycznym, występują również wersja 

żyłami parowanymi oraz ekranem. Przewody te 

mają niebieską powłokę zewnętrzną RAL 5015.

Dobierając przewód sterowniczy, należy m.in. 

zwrócić uwagę w jakich warunkach środowisko-

wych będzie on pracował. HELUKABEL® w swojej 

ofercie posiada przewody odporne na działa-

nie bioolejów oraz mikroorganizmów: Bioflex, 

Kompoflex. Są one odporne na środki chłodzące 

i biopaliwa. Dzięki odporności na tlen ozon oraz 

hydrolizę można je również stosować w instala-

cjach zewnętrznych.

Produkcja żywności obwarowana jest szeregiem 

norm i przepisów. Kwestie higieny mają zasad-

nicze znaczenie. Dlatego przewody stosowane 

w przemyśle spożywczym laboratoryjnym czy 

też medycznym muszą być odporne na agresyw-

ne środki czyszczące, do tej grupy niewątpliwie 

dedykowane są przewody Nanoflex.

Automatyka przemysłowa to także przesył da-

nych. Odpowiednio dobrany przewód zapewni 

wysoką szybkość transmisji. Przewody sygnałowe 

zalecane do interfejsów RS 422 i RS 485 musza 

charakteryzować się odpowiednią tłumiennością, 

pojemnością. Tu sprawdzi się grupa przewodów 

PAAR-TRONIC.

Wraz z rozwojem techniki sterowania i pomiarów 

od tradycyjnego przekaźnika elektromechanicz-

nego do programowalnych sterowników mi-

kroprocesorowych ulegają też zmianie sposoby 

oprzewodowania służące do przesyłu (transmisji) 

danych. Tradycyjne przewody są zastępowa-

ne przez przewody typu BUS oparte o skrętkę 

dwużyłową. Sieci typu BUS służą do zarządzania 

procesami przemysłowymi. Różnice między sie-

ciami BUS i tradycyjnymi systemami sterowania 

najlepiej obrazują przewody elektryczne i świa-

tłowodowe używane do ich budowy. W starszych 

instalacjach automatyki i sterowania stosowane 

były grube wielożyłowe przewody (kable), trudne 

do układania i zajmujące wiele miejsca na trasach 

kablowych. Przekroje żył to najczęściej 0,5 mm² 

do 1,5 mm². We współczesnych instalacjach au-

tomatyki (cyfrowych) używane są przewody 

o przekrojach od 0,25 mm² do 0,5 mm², ale ich 

liczba nie uległa zmianie.

Urządzeniami wykonawczymi w układach auto-

matyki przemysłowej są np. silniki elektryczne, 

których prędkość często jest sterowana przez 

falownik. Zastosowanie znajdą tu przewody 

TOPFLEX EMV spełniające wszystkie wymagania 

jakie stawiane są przy zasilaniu silnika z prze-

miennika częstotliwości. Przewód ten spełnia 

normy, dotyczące kompatybilności elektroma-

gnetycznej w instalacjach i budynkach, nadaje 

się do zasilania urządzeń, z których pola elektro-

magnetyczne mogłyby w niedozwolony sposób 

wpływać na otoczenie. 

Odpowiednio dobrany przewód do aplikacji 

przemysłowych powinien charakteryzować się 

dobrymi właściwościami zarówno elektrycz-

nymi jak i mechanicznymi. Daje to gwarancję 

wieloletniego i niezawodnego bezpieczne-

go użytkowania.
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Bezpieczne kable bezhalogenowe
Dlaczego tak ważne jest, aby kable nie tylko nie rozprzestrzeniały  

płomienia ale również były wolne od halogenów?

Kable i przewody w żadnym przypadku nie 

powinny być palne i rozprzestrzeniać ognia. 

W trakcie pożaru nie mogą one podtrzymywać 

płomienia i dodatkowo nie powinny wydzielać 

substancji niebezpiecznych. Właśnie taki proces 

odbywa się przy spalaniu materiałów, których 

budowa oparta jest na halogenach. Do tej grupy 

substancji zaliczamy fluor, chlor, brom oraz jod. 

Halogeny są zawarte w polimerach, takich jak 

PCV, FEP i PTFE. PUR, PP, P i TPE, a te materiały 

są często dodawane jako środki zmniejszające 

palność. W przypadku pożaru, w płomieniach 

wydzielają się gazy, które mogą powodować za-

trucie lub być przyczyną śmierci ludzi i zwierząt. 

Później jednak łączą się one z parą wodną two-

rząc kwasy, które powodują podrażnienie oczu, 

skóry i układu oddechowego, a także powodują 

korozję metali i uszkodzenie szkła.

HELUKABEL produkuje bezpieczne kable bez-

halogenowe. Ograniczenie płomienia jest 

oparte na związku wodorotlenku aluminium 

(Aluminiumhydroxid). Podczas ogrzewania 

poprzez oddzielanie wody krystalizacyjnej 

z jednej strony ochładza miejsce pożaru, a  

z drugiej strony poprzez uwalniającą się parę 

wodną uniemożliwia dopływ tlenu i dusi pło-

mienie. 

HELUKABEL oferuje szeroką gamę bezhaloge-

nowych kabli, takich jak MULTIFLEX 512 PUR,  

JZ 500 HMH, Megaflex 500. Te produkty potwier-

dziły swoje właściwości palności w rygorystycz-

nych testach zgodnie z VDE DIN EN i norma-

mi bezpieczeństwa.

W naszej ofercie znajdą Państwo również kable 

i przewody do zastosowań specjalnych. Dzięki 

zastosowaniu dodatkowo taśm wzmacniających 

i przędzy wypełniającej z tkaniny szklanej, miki 

i podobnych materiałów, można dopasować 

części osprzętu kablowego do realizowanych 

funkcji, np. zgodne ze specyfikacją FE 180/ E 30; 

E90. Ich działanie i podtrzymanie funkcji w czasie 

pożaru musi być zachowane przez co najmniej 

30 i 90 minut, a izolacji do 180 minut. Stosując 

przewody bezhalogenowe można być pewnym, 

że systemy awaryjne wind, drzwi, sygnalizacji 

pożaru, czy systemy alarmowe będą działać bez 

zastrzeżeń w gwarantowanym czasie.
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Maszyna Liebherr zasilana jest energią elektrycz-

ną. Aby uniknąć przerw w pracy, kable zasilające 

muszą sprostać surowym warunkom w jakich 

pracuje koparka.

Na pierwszy „rzut oka” maszyna wygląda jak 

inne koparki gąsienicowe, jest może troszeczkę 

wyższa. Nasze pierwsze spojrzenie na maszynę 

jest z prawie stu metrów, jednak kiedy przyjrzy-

my się z bliska dostrzegamy różnice: to urządze-

nie jest tak wysokie, że operator koparki może 

zajrzeć do okien dachowych typowego domu 

szeregowego. Z wysięgnika mógłby dosięgnąć 

szczytu, a jednym ruchem łyżki mógłby rozkopać 

pół ogrodu. 

Taka sytuacja oczywiście nie będzie miała miejsca, 

ponieważ ten żółty olbrzym o oznakowaniu LH 

150 EC High Rise nie jest żadną koparką, tylko 

należy do grupy maszyn przeładunkowych, a te 

przeznaczone są do większych zadań. Tobias 

Riedmiller, odpowiedzialny w Liebherr za rozwój 

najnowszych technologii, objaśnia: „Nowe maszy-

ny, to reakcja na coraz większe zapotrzebowanie 

na przeładunek masowy. W portach nadmorskich 

i rzecznych lub na złomowiskach w przemyśle 

drzewnym, czy obróbce metalu kładzie się coraz 

większy nacisk na obniżony poziom hałasu czy 

emisję spalin. Ponadto dąży się do rozwoju infra-

struktury opartej na elektryczności zamiast oleju 

napędowego. Dlatego stworzyliśmy na bazie 

poprzedniego modelu LH 120 zupełnie nową 

platformę z napędem elektrycznym.” Dalsze za-

lety napędu elektrycznego, to według Tobiasa 

Riedmillera znacznie niższy koszt konserwacji, 

a tym samym wyższa wydajność.

Ryzyko niewydolności spadło do zera

Ten gigant o mocy 536 koni mechanicznych, po-

trafi udźwignąć 1.000 ton materiału na godzinę, 

za pomocą wysięgnika na wysokość 30 metrów. 

Zasilany jest średnim napięciem o wartości 20 kV. 

Napięcie to musi być dostosowane do wartości 

pozwalającej zasilić silniki elektryczne urządzenia. 

Dlatego maszyna wyposażona jest w przetworni-

cę napięcia oraz transformator dużej mocy. Daniel 

Bayer, który jest odpowiedzialny za wynalezienie 

elektrycznego systemu napędowego, porównuje 
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kable łączeniowe systemu napędowego do „tęt-

nicy serca” maszyn przeładunkowych.

Aby zmniejszyć ryzyko niewydolności, konieczny 

jest kabel, który zniesie szczególne obciążenia 

i będzie odpowiadał wysokim wymaganiom 

jakościowym. Warunki pracy na jakie są narażone 

przewody to: promieniowanie UV, silne wibracje 

i kontakt z agresywnymi substancjami, takimi jak 

oleje hydrauliczne.

 „Produkujemy na rynek światowy i dlatego kopar-

ka musi być nastawiona na pracę w ekstremalnych 

warunkach takich jak 30 stopniowe mrozy w Fin-

landii, czy olbrzymie upały w Dubaju. Zastosowa-

ne w urządzeniu okablowanie tym samym musi 

stawiać czoła tym ekstremalnym temperaturom,” 

objaśnia Daniel Bayer.

Szczegółowa kontrola okablowania.

Z takimi wymaganiami Daniel Bayer zgłosił się 

w lipcu 2012 roku do firmy HELUKABEL. „HELUKA-

BEL pokazała się przez lata jako odpowiedzialny 

partner Koncernu-Liaebherr, dlatego tam należało 

szukać rozwiązania.” W bogatej ofercie asorty-

mentowej szybko dostrzeżono przewód, który 

może sprostać technicznym wymaganiom. To 

przewód HELUWIND o przekroju 400 mm2 , który 

pierwotnie został dedykowany do elektrowni wia-

trowych. Mechaniczne właściwości kabla idealnie 

sprawdziły się w zadaniach realizowanych przez 

maszyny przeładunkowe. Kabel ten spełnia szereg 

warunków takich jak: odporność na temperaturę 

w dużym zakresie, odporność na UV, jak i konstruk-

cyjnie uwarunkowaną możliwość skrętu. Inaczej 

niż w elektrowniach wiatrowych kabel stosowany 

w urządzeniach Liebherr nie jest poddawany 

skrętom, za to znacznie silniejszym wibracjom.  

„Pytanie brzmiało, czy ten kabel zda egzamin 

w połączeniu z przetwornicą . Aby to sprawdzić, 

musieliśmy poddać kabel wielokrotnym testom 

mechanicznym i elektrycznym”, mówi Joachim 

Koch zatrudniony w HELUKABLE w dziale „spe-

cjalistyczne kable”, a inżynier Daniel Bayer firmy 

Liebherr uzupełnia: „obciążenie maszyn, a przede 

wszystkim odporność na występujące substancje 

jak oleje, materiały smarujące lub środki chłodzą-

ce, były punktami zasadniczymi. Chcemy mieć 

pewność, że kable będą działać bezawaryjnie.”

Odporność na substancje agresywne

Na początku były konieczne testy. „W listopadzie 

2012 r. opracowano specjalne testy, do których 

Liebherr dostarczył syntetyczne jak i biologiczne 

oleje, działające agresywniej na tworzywa sztucz-

ne niż inne oleje na bazie mineralnej” - przypomi-

na sobie Joachim Koch. Kontrola przebiegła zgod-

nie z VDE: kable zostały wystawione na działanie 

olejów przy temperaturze +90°C przez siedem 

dni, a następnie kontroler określił wytrzymałość 

na rozciąganie i rozdarcia. Sprawdzono również 

wytrzymałość na drgania w miejscu przyłączenia 

kabla. „W naszym centrum testowym stworzyli-

śmy w tym celu specjalną płytę wibracyjną, która 

symuluje realistycznie obciążenia dużej maszyny”, 

mówi Joachim Koch. Badanie to potwierdziło 

gotowość kabla do pracy. 

Na koniec 2012 roku zakończono proces kontro-

lny, łącznie z ustaleniem odporności na ogień. 

Zatwierdzono wyniki badań, które potwierdziły 

idealną przydatność kabla zarówno do zasilania 

silnika jak i przyłączenia przetwornicy maszyn 

przeładunkowych Liebherr-Elektroumschlag-

maschinen. „Liczne testy w fazie projektowania, 

pozwoliły uniknąć problemów w fazie prototypo-

wej. To wszystko przyspieszyło cały proces”, cieszy 

się inżynier Daniel Bayer, dodając: „HELUKABEL 

okazał się znów godnym zaufania i szybkim we 

współpracy partnerem.

GIGANT  
pod  
prądem
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Złącza Powersafe 500-800A 
nowoczesne i bezpieczne  
rozwiązanie
W dzisiejszych czasach coraz częściej występuje 

potrzeba chwilowego zasilania instalacji elek-

trycznych dużych mocy. Ma to miejsce zarówno 

w instalacjach przemysłowych i komercyjnych 

(np. w czasie modernizacji linii zasilającej duży 

zakład produkcyjny, planowych wyłączeń zasila-

nia obiektów handlowych i przemysłowych), jak  

i w czasie dużych imprez estradowo-plenero-

wych. W takich sytuacjach kluczowym proble-

mem jest bezpieczne przyłączenie zasilania 

zewnętrznego do obiektu. Bardzo wygodnym 

i bezpiecznym sposobem jest zastosowanie złącz 

wysoko-prądowych typu Powersafe (Power-

lock). Ich specyficzna budowa (29 sprężynują-

cych mostków, z których każdy przewodzi 30A) 

pozwala na bezpieczną ciągłą prące nawet dla 

prądów 800A. Konstrukcja złącz charakteryzuje się 

wysoka wytrzymałością mechaniczną, wysokim 

stopniem ochrony; IP 68 oraz bardzo prostym 

montażem na tablicach zasilających i przewo-

dach. Dzięki temu, że złącza są dedykowane każ-

dej fazie osobno i stosowane są pojedyncze żyły 

na każda fazę, instalacja zasilająca jest bardziej 

mobilna ze względu na niższą wagę przewodów 

jednożyłowych niż wielożyłowych.

Podstawowym i najpopularniejszym złączem jest 

złącze 500A, powszechnie używane w technice 

estradowej i często montowane na wyjściach 

agregatów prądotwórczych dużych mocy. Pełna 

zestaw zasilający składa się z pięciu elementów L1, 

L2, L3, N, PE. Każdy element występuje w wersji 

dawczej (gniazdo) i biorczej (wtyk). Ponadto złą-

cza są albo tablicowe albo nakablowe. Wszystkie 

złącza maja specjalne kluczujące elementy, które 

nie pozwalają na wpięcie się do niewłaściwego 

typu złącza. Złącze biorcze kablowe typu N może 

być wpięte tylko w złącze dawcze typu N (kablo-

we lub tablicowe). Dodatkowo złącza są w kolo-

rach odpowiadających poszczególnym fazom:  

L1 – brązowe, L2 – czarne, L3 – szare, N- niebieskie, 

PE – zielone, co dodatkowo czyni system połą-

czeń przejrzystym. W złączach nakablowych mo-

cowanie przewodu odbywa się za pomocą śrub 

ampulowych (dzięki temu jest możliwość demon-

tażu przewodu), a przekroje przewodów które 

można podłączyć to 25-120 mm2. W złączach ta-

blicowych przyłącza się oczko M12 na śrubę M12.  

W przypadku nakablowych złączy 800A stosowa-

ne są końcówki zaciskane, dobierane do przekroju 

zaciskanego przewodu. W takim przypadku na-

leży dokładnie dobrać typ złącza do przewodu. 

Maksymalny przekrój przewodu, który można 

podłączyć to 300 mm2. Złącza nakablowe wy-

posażone są w bardzo wygodna gumową osłonę 

ułatwiająca łączenie ze sobą poszczególnych 

elementów. 

Idealnym przewodem, który zalecany jest do 

wykonywania przewodów zasilających wypo-

sażonych w przenośne złącza Powersafe jest 

przewód TITANEX® typu H07 RN-F. Podstawową 

zaletą przewodów TITANEX® jest wysoka jakość 

wykonania, bardzo duża elastyczność (uzyskana 

dzięki bardzo dobrym właściwościom materiałów 

izolacyjnych oraz zastosowaniu powłok z elasto-

meru usieciowanego) w bardzo szerokim zakresie 

temperatur (nawet ujemnych temperaturach 

rzędu -30 stopni C) oraz bardzo dobra wytrzy-

małość mechaniczna.

Złącza Powersafe Connectors są nowoczesnym 

i bezpiecznym rozwiązaniem w sytuacjach gdy 

potrzeba jest doprowadzenia zasilania awaryj-

nego dla dużego obiektu przemysłowego lub 

handlowego, a moce przyłączeniowe są duże.

ABL-Polska sp. z o. o. 

Ulica Grzybowa 3 

05-092 Łomianki 

www.abl-polska.pl
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Mówimy o małych  
detalach
W procesie kompletacji zamówienia, dla logistyków HELUKABEL nie jest istotne, czy 

mają do czynienia z małą końcówką kabla, czy z wielkim bębnem kablowym. Każdy 

z produktów podlega tej samej procedurze, musi być pobrany z odpowiedniego miej-

sca, przeliczony oraz przypisany do właściwego zamówienia. Dlatego sprawny i efek-

tywny przepływ asortymentu jest priorytetem szczególnie w magazynie małych czę-

ści. Magazyn drobnych części w Hemmingen jest w pełni zautomatyzowany, obejmuje 

sześć poruszających się w przód i w tył konstrukcji, które w sześciu przejściach zbierają 

36,800 różnych produktów z miejsc ich przechowywania. Potrafią one pobrać do 1000 

charakterystycznych, czerwonych pojemników na godzinę i dostarczyć znajdujący się 

w nich asortyment do kolejnego etapu kompletacji zamówienia. Do momentu cał-

kowitego przygotowania do wysyłki, zamówienia Klientów oczekują w pojemnikach. 

Jest to kolejny „mały szczegół”, który pokazuje, w jaki sposób w pełni zautomatyzo-

wany magazyn małych części usprawnia procesy realizacji zamówień.

HELUKABEL Polska Sp. z o.o. • tel.+48 46 858 01 00 • marketing@helukabel.pl 11



Firma WRZOSEL z siedzibą w Toruniu produkty 

HELUKABEL. Wykonywane przez firmę insta-

lacje montowane są w obiektach przemysłu 

spożywczego, chemicznego, gospodarki wod-

no-kanalizacyjnej oraz głównym dla specyfiki 

firmy przemyśle cukrowniczym. Początkowo 

pula wykorzystywanych produktów ograniczała 

się głównie do kabli energetycznych NYY-J/O,  

JZ-600 i sterowniczych F-CY-OZ/JZ oraz w części 

napędowej kabli Topflex EMV3PLUS 2YSLCY-J 

zasilających napędy regulowane, zbudowane 

w oparciu o przetwornice częstotliwości. Pod-

czas wieloletniej współpracy gama wykorzy-

stywanych produktów rozszerzyła się znacznie 

i nadal się poszerza. Oprócz kabli, jako standardy 

przyjęto wykorzystywanie osprzętu kablowego 

oraz narzędzi KABELMAT.

Wieloletnia współpraca przyczyniła się do pod-

niesienia jakości oraz niezawodności instalacji 

budowanych przez firmę WRZOSEL. W całym 

okresie stosowania kabli, przewodów oraz 

osprzętu kablowego, nie wystąpiły jakiekol-

wiek problemy, czy usterki związane z normalną 

eksploatacją wykonanych instalacji.

W roku 2015, firma oddała do użytku szereg in-

westycji wykonanych na przewodach HELUKABEL

1. KSC Werbkowice. Instalacje Dyfuzora wie-

żowego CORDONIEER, gdzie zastosowano kable 

zasilające napędy typu: Topflex EMV3PLUS, JZ-600 

oraz sterownicze F-CY-OZ. W procesie montażu 

kabli ekranowanych zasilających napędy regu-

lowane zastosowano dławice mosiężne EMV 

typu HELUTOP HT-MS-EP4. Kable sterownicze 

zewnętrzne zostały wprowadzane do kaset 

sterowniczych i krosowych za pośrednictwem 

węży osłonowych PCV i dopasowanych do nich 

dławic HSSV. Trasy kablowe zostały wykonane 

w systemie BAKS.

2. KSC Kruszwica. Instalacja Pieca wapien-

nego i Wapniarni. System kablowy części elek-

trycznej zbudowano w oparciu o kable Topflex 

EMV3PLUS-UV, JZ-600 oraz sterownicze F-CY-OZ. 

Część AKPiA została zaprojektowana i wykonana 

w oparciu o przewody typu: F-CY-OZ, JZ-600, 

Profibus L2 (zewnętrzny). Część komunikacyj-

na została zaprojektowana w oparciu o wtyczki 

ProfiBUS (magistrala sterująca obsługująca 52 

urządzenia typu ProfiBus slave). Należy zwrócić 

uwagę na zewnętrzną linię zasilająco-sterowniczą 

urządzeń pieca wapiennego, zmontowaną na 

płaszczu pieca oraz ciężkie warunki środowisko-

we związane z zapyleniem wapnem.

Inwestycje 2015
Oferta asortymentowa HELUKABEL w projektach oraz inwestycjach wykonanych przez firmę Wrzosel

Kruszwica Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków
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3. KSC Kruszwica. Biologiczna Oczyszczalnia 

Ścieków, część tlenowa. Przy instalacji wyko-

rzystano kable typu: JZ-600, NYY-O, Topflex 

EMV3Plus, F-CY-OZ. Do budowy sieci komu-

nikacyjnych zastosowano kable L2BUS oraz 

wtyczki Profibus.

Na uwagę zasługuje linia ziemna długości 280 m,  

zasilająca pompy wody z jeziora, zbudowana 

w oparciu o kable Topflex EMV3PLUS-UV oraz 

RE-2Y(St)Yv.

Linie zasilająco-sterownicze oczyszczalni za-

projektowano jako ziemne w 70% oraz 30% 

układane na trasach kablowych zewnętrznych 

i wewnętrznych opartych na systemie CABLOFIL.

4. Instalacja Dyfuzora korytowego 

DDCS DC-8 w Cukrowni Hrusovany nad 

Jevisovku na terenie Republiki Czeskiej. 

W projekcie zastosowano kable silnikowe Topflex 

EMV3PLUS, JZ-600, sterownicze F-CY-OZ, Profibus 

L2 oraz dławice kablowe serii HELUTOP HT-MS-EP4.  

Trasy kablowe wewnętrzne zostały wykonane 

w systemie CABLOFIL w korytach siatkowych.

5. Instalacje elektryczne zbudowane 

poza granicami Unii Europejskiej.

Dla ICS Moldova ZAHAR Cukrownia Cupcini 

gdzie od 5 lat firma wspomaga proces moder-

nizacji zakładu. Główne prace modernizacyjne 

polegają na budowie nowych rozdzielnic elek-

trycznych, napędów regulowanych, wymianie 

silników elektrycznych dopasowanych do no-

wych warunków pracy, wymianie linii zasilają-

cych, sterowniczych oraz budowie sieci komu-

nikacji przemysłowej opartych na produktach 

Helukabel, gdzie wykorzystane zostały kable, 

dławice kablowe EMV, złącza komunikacyjne 

ProfiBUS. Produkty Helukabel zostały dobrze 

ocenione przez obsługę techniczną zakładu 

i wyznaczyły standard wykonywanych instalacji.

W procesie produkcji szaf napędowych i sterow-

niczych firma wykorzystuje przewody typu H05/

H07-V-K, Profibus L2 (SK), PROFInet typ A, PROFI-

net typ C, LiY, LiY-CY, SIF ST, PAAR-TRONIC-Li-2YCY, 

H05/H07-RN-F, H05/H07-BQ-F, H05-Z1Z1-F, JZ-500. 

Podczas projektowania uwzględnia się wszystkie 

elementy systemu w oparciu o produkty HE-

LUKABEL takie jak: dławice kablowe z tworzyw 

sztucznych, dławice kablowe mosiężne, dławice 

kablowe dla kabli EMV, redukcje dla systemu 

dławic, węże osłonowe, złącza komunikacyjne 

oraz inne elementy osprzętu kablowego. Podczas 

obsługi serwisowej instalacji oraz montażu tras 

i okablowania, ekipy monterskie wspomagają 

się produktami KABELMAT, głównie podajnikami 

TROMBOI.. Współpraca z firmą Helukabel opiera 

się na fachowej i solidnej obsłudze, terminowych 

dostawach zamówionych produktów, doradztwu 

technicznemu ze strony dostawcy oraz wysokiej 

jakości oferowanych produktów.

R. A.Kowalski

WRZOSEL Sp. z o. o. Sp. k. 

ul. Maszynowa 19 

87-100 Toruń 

www.wrzosel.pl

Kruszwica Wapniarnia Hrusovany nad Jevisovku.Czechy.Kruszwica Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków

Kruszwica Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 25  
utworzą rozwiązanie
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KRZYŻÓWKA Z HELUKABEL®

Rozwiąż i wygrywaj
Zapraszamy do rozwiązania wiosennej krzyżówki bazującej  

między innymi na informacjach zawartych na naszej stronie www  

oraz w naszych katalogach produktowych.

Na czytelników, którzy do 4 kwietnia 2016 r. nadeślą prawidłowe  

rozwiązanie krzyżówki, czekają atrakcyjne nagrody.

I NAGRODA – Sportowy zegarek damski lub męski  

II i III NAGRODA – Zestawy kosmetyków

Rozwiązanie prosimy przesyłać na adres mailowy: chroscicka@helukabel.pl, wirowska@helukabel.pl 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.helukabel.pl/krzyżówka/regulamin 

Lista zwycięzców zostanie opublikowana na naszej stronie do dnia 08.04.2016 r.

POZIOMO
 6) Modalne, materialne lub strumieniowe.
 10) Kanały powietrza centralnego systemu ogrzewania i klimatyzacji  

(jak zebranie partyjne).
 12) Oznaczany skrótem dB.
 13) Kable elektryczne założone w budynku.
 16) Mleczko kauczukowe.
 17) 1000 V.
 20) Napędowy, transmisyjny lub klinowy.
 23) Izolacja fluorowęglowodanowa do owijania 

przewodów (anagram: rynka).
 24) … obwodowa, mierzona przepływem od 

jednego końca (lub wytrzymałość).
 26) Część izolowanego przewodu, pod osłoną ochronną.
 28) … - Benz.
 31) Wajcha.
 32) Używana jako izolacja żył kabli.
 35) Mały, giętki kabel izolowany.
 36) Rura do prowadzenia przewodów elektr.
 37) Silnik na olej napędowy.
 40) Przewody stalowe pokrywane miedzią.
 44) Droga dla prądu (... elektryczny).
 45) … scalone, inaczej chipy.
 46) Izolacyjna – firmy HELUKABEL.
 47) „Mówi”, że produkt spełnia normy.

PIONOWO 
 1) Mierzony w amperach.
 2) Akumulatora, kondensatora lub silnika.
 3) Agencja pozwoleń w Szwecji (anagram: komes).
 4) Oddział firmy HELUKABEL; ekspozytura.

 5) Warstwa izolacyjna kabli.
 7) Element do łączenia przewodów elektr.
 8) Siatka na przewodzie elektrycznym.
 9) Np. miedź.
 11) Termoutwardzalny elastomer.
 14) Padania, załamania (w fizyce).
 15) Najmniejsze jednostki informacji.
 18) … elektryczny właściwy.
 19) Obracające się koło zębate.
 20) Dwa izolowane druty skręcone razem.
 21) Walec do nawijania kabli i przewodów.
 22) Pojedyncze ..., przewód zbudowany w formie wiązki  

(lub włosów w warkocz).
 23) Substancja do łączenia różnych powierzchni.
 25) Agencja pozwoleń w Austrii (w wyrazie love).
 27) 1000 watów (kW).
 29) MHz.
 30) Zaciskowe – wśród osprzętu kablowego firmy HELUKABEL.
 31) Jednożyłowy i wielożyłowy.
 33) … wody, test mający na celu określenie ilości 

wody wchłoniętej przez materiał.
 34) Europejska Agencja Standardów.
 35) Dioda emitująca światło.
 38) Tworzywo do wyrobu izolacji kabli.
 39) Oferowanie towarów na sprzedaż
 41) Ustawa o Bezpieczeństwie Pracy i Zdrowiu (z liter A, H, O, S).
 42) Prawa ..., to główny pomocnik.
 43) Żyła nieizolowana lub izolowana.

Trudniejsze wyrazy: ABSORPCJA, CENELEC, COPPERWELD,  

KYNAR, OSHA, OVE, SEMKO
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Firma EL-KAG istnieje na rynku małopolskim 

od 1998 roku. W pierwszych latach działalności 

przedsiębiorstwo występowało pod nazwą 

Hurtownia Materiałów Elektrycznych „Elwir” 

z siedzibą w Nowym Sączu. W listopadzie 2004 

w związku z intensywnym rozwojem firmy 

powstała druga placówka handlowa. W 2008 

roku wraz z powstaniem oddziału w Krakowie 

przy ulicy Siwka 11, przedsiębiorstwo zmieniło 

nazwę na PPHU EL-KAG oraz przeniosło siedzi-

bę firmy do nowo otwartej placówki. W tym 

samym roku firma przystąpiła do grupy zaku-

powej Elektro-Holding, co pozwoliło na dalszy 

rozwój przedsiębiorstwa. Obecnie firma ma 

swoje oddziały w 11 lokalizacjach w 10 mia-

stach małopolski i podkarpacia. W roku 2014 

właściciele dostrzegli konieczność powiększenia 

powierzchni magazynowej niezbędnej do wła-

ściwego i elastycznego reagowania na potrzeby 

klientów i podjęli decyzję o budowie nowej 

siedziby firmy z dużym magazynem wysokiego 

składowania. Efektem tej decyzji i podjętego 

procesu inwestycyjnego było wybudowanie 

w roku 2015 nowoczesnego obiektu przy ulicy 

Ciepłowniczej 82 w Krakowie, mieszczącego 

w sobie powierzchnię magazynową o wielkości 

2500 m2 oraz pomieszczenia biurowe. I właśnie 

w tym momencie skrzyżowały się po raz kolejny 

drogi firm ELKAG oraz HELUKABEL. W zakresie 

dostaw przewodów oraz osprzętu nasza współ-

praca trwa co prawda intensywnie od 8 lat, ale 

przy okazji nowej inwestycji postanowiliśmy 

rozszerzyć jej zakres o dostawę pełnego syste-

mu regałów magazynowych firmy KABELMAT. 

Nowy dział produktów marki KABELMAT od 

kilku lat stanowi część oferty firmy HELUKA-

BEL i już wielokrotnie został doceniony przez 

naszych Partnerów Handlowych. Oferta składa 

się z urządzeń pozwalających na automatyza-

cję procesu pomiaru i przewijania przewodów 

(m.in. MESSROL, MOTROL 800EASY, podstawy 

wolnoobrotowe typu TROMBOI do szpul ka-

blowych) oraz ze zintegrowanych systemów 

magazynowych LAGROL oraz ABROL. Stabilna 

konstrukcja, systemowe certyfikowane rozwią-

zania, dokładny pomiar i powtarzalność cykli, to 

atuty które dostrzegają nasi Partnerzy Handlowi 

decydując się na nasze rozwiązania. 

Systemy regałów magazynowych firmy KA-

BELMAT są każdorazowo projektowane indy-

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE 
KABELMAT® W FIRMIE EL-KAG
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widualnie, tak by w jak największym stopniu 

odpowiadać zróżnicowanym potrzebom klienta. 

Klient przedstawia swoje oczekiwania oraz oddaje 

nam zwymiarowaną przestrzeń magazynową 

do dyspozycji. Po wizji lokalnej na miejscu przy-

szłego montażu regałów, przystępujemy wraz 

z klientem do projektowania systemu. Priory-

tetem dla Grzegorza Mierniczaka, jednego ze 

wspólników w firmie ELKAG, było rozmieszczenie 

jak największej ilości dużych bębnów 16` przy 

jednoczesnym zapewnieniu przechowywania 

i bieżącej obsługi dla 6 bębnów 22 .̀ Efektem 

naszej wspólnej pracy było stworzenie projek-

tu systemowego magazynu o szerokości 24 m 

i wysokości 6 m, składającego się z połączenia 

dwóch dostępnych w  ofercie firmy KABELMAT 

systemów ABROL 2200 i LAGROL. Użycie systemu 

ABROL pozwoliło na rozmieszczenie 6 pól do 

obsługi bębnów 22` na szerokości 13,12 m. System 

ten pozwala na umieszczenie w każdym polu 

bębna o maksymalnej wadze 5 ton. Na górze 

tej konstrukcji umieściliśmy 13-polowy system 

LAGROL, zbudowany w oparciu o 3 metrowe pro-

file, pozwalający na umieszczenie 26 bębnów 10 .̀  

Z lewej strony tej konstrukcji wybudowaliśmy 7 

polowy system regałów LAGROL, o szerokości 

ponad 10 m i wysokości 6 m, mogący pomieścić 

sumarycznie 21 bębnów kablowych. Jako że 

priorytetem dla klienta była możliwość obsługi 

bębnów 16 ,̀ wykorzystaliśmy specjalny model 

osi o grubszej ściance i jednocześnie zawierający 

w sobie element stabilizujący bęben w trakcie 

przewijania. Pozwoliło to na umieszczenie w sys-

temie zbudowanym w oparciu o zwykły profil 

ramy, 14 bębnów 16` oraz 7 bębnów 12 .̀

W mocowaniu wszystkich osi bębnowych sys-

temu, zastosowaliśmy hamulce zapobiegające 

samo rozwijaniu się przewodów umieszczonych 

na górnych polach regałów oraz ułatwiające wy-

hamowanie rozpędzonego w trakcie rozwijania 

kabli bębna. To rozwiązanie wraz z dostarczonymi 

równocześnie nakładkami TROMPLAT1600 na 

widły wózka obsługującego system, oraz z urzą-

dzeniem ułatwiającym czopowanie bębna na osi, 

znacznie podnosi ergonomię całego systemu. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą 

w zakresie rozwiązań magazynowych KABEL-

MAT oraz naszymi nowatorskimi propozycjami 

finansowania zakupu tych urządzeń dostępnymi 

dla naszych Partnerów Handlowych. Szczegóły 

dostępne u pracowników Działu Handlowego 

firmy HELUKABEL oraz u Menadżera Działu Tech-

nicznego.
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INTELIGENTNY DOM
Z przewodami HELUKABEL jest jeszcze bardziej niezawodny i bezpieczny

Panuje powszechne przekonanie, że „inteligentny budynek” to taki dom, 

w którym można klasnąć, by zapalić światło, głosem można wydawać 

polecenia lub wszystkim steruje pilot, czy smartfon. Rzeczywistość jest 

jednak trochę inna. To po prostu nowoczesna instalacja elektryczna, która 

umożliwia wzajemną komunikację wszystkich urządzeń w domu. 

Dość często po wyjściu z domu zastanawiamy 

się, czy wyłączyliśmy żelazko, telewizor lub zga-

siliśmy światło w łazience. Kiedy wychodzimy 

z inteligentnego domu, nie musimy się dener-

wować, ani wracać i sprawdzać, czy wszystko 

jest w porządku. Można tak zaprogramować sys-

tem, aby po wybraniu np. ikony „wyjście” na pa-

nelu sterowania lub w komputerze, smartfonie,  

czy na tablecie (z systemem iOS albo Android)  

– wszystko, co jest niepotrzebne, wyłączyło się, 

temperatura w pomieszczeniach została obni-

żona, załączył się system alarmowy i symula-

cja obecności.

Można też zaprogramować wszystko tak, aby nie 

dało się zamknąć drzwi, kiedy np. żelazko pozo-

stanie włączone. Wtedy system wyśle sygnał, że 

trzeba je wyłączyć. Załóżmy jeszcze taką sytu-

ację: kiedy wychodziliśmy do pracy, była piękna 

pogoda i zostawiliśmy otwarte okno połaciowe 

w sypialni. W ciągu dnia zaczął padać deszcz. 

Wystarczy mieć pod ręką smartfon z dostępem 

do internetu, by wydać systemowi polecenie 

zamknięcia tego okna. System może też zrobić 

to sam po otrzymaniu sygnału ze stacji pogo-

dowej. Oczywiście automatykę domową można 

także zintegrować z systemem alarmowym, np. 

w przypadku włamania, oprócz standardowej 

sygnalizacji, mogą włączyć się pulsujące światła 

w domu i na posesji, zablokowane zostaną drzwi 

i opuszczone rolety antywłamaniowe, z głośni-

ków złodziej usłyszy ostrzegawcze komunikaty 

o tym, że ochrona i policja jest już w drodze, 

a system monitoringu wszystko nagrywa. My 

w tym czasie dostaniemy na telefon informa-

cję o naruszonej strefie alarmowej, zalaniu, czy 

pożarze wraz z podglądem kamer.

A co z komfortem?

W tym przypadku funkcje zależą od indywi-

dualnych potrzeb klientów. Obecnie dostępne 

technologie dają niemal nieograniczone moż-

liwości, łącznie z takimi jak otwieranie drzwi 

czytnikiem linii papilarnych (albo tęczówki oka) 

czy automatyczne podniesienie temperatury 

w domu, kiedy system otrzyma sygnał GPS,  

że się do niego zbliżamy. Możemy z powodze-

OŚWIETLENIE  
kable zasilające 

i magistralne EIB

AGD I INNE  
URZĄDZENIA 

indywidualne sterowanie 
gniazdami zasilającymi 

i urządzeniami za pomocą 
kabla magistralnego EIB

SIEĆ KOMPUTEROWA, 
INTERNET 

kable FTP, kable zasilające

ROZDZIELNIA  
ELEKTRYCZNA 

 z modułami inteligentnego 
budynku. Wszystkie 
obwody muszą być 

indywidualnie sprowadzone 
do tego miejsca.

STEROWANIE  
OGRZEWANIEM 

indywidualnie w każdym 
pomieszczeniu 

kabel magistralny EIB, 
kable sterownicze do 

regulatorów temperatury

BRAMY, ROLETY  
kable zasilające, sterownicze,  

magistrala EIB

SYSTEM ALARMOWY  
kabel do systemu 

alarmowego, 
zintegrowany z systemem 
inteligentnego budynku

DVBT, DAB, SAT  
kabel koncentryczny SAT

SYSTEM AUDIO  
kabel głośnikowy
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niem również sterować domem z telefonu, ta-

bletu lub komputera.

Nie każdy jednak ma tak specyficzne potrze-

by. System obsługujemy na co dzień z wielo-

funkcyjnych przycisków, a także z przeróżnych 

czujników, które uruchamiają automatycznie 

wcześniej ustalone funkcje. Wystarczy nacisnąć 

jeden, odpowiednio zaprogramowany klawisz, 

który zrealizuje dowolne funkcje. Nie musimy 

biegać po całym domu, żeby zasłonić okna 

czy ustawić temperaturę w pomieszczeniach. 

Jeśli chcemy obejrzeć ulubiony film, wystarczy 

wybrać scenę „wideo” i rolety się opuszczają, 

wyjeżdża ekran podwieszony u sufitu, winda 

z rzutnikiem, światła się przyciemniają. A my 

w tym czasie możemy zaparzyć sobie kawę 

i wygodnie usiąść się na kanapie.

Najważniejsze jest to, że zarządzamy wszystkimi 

instalacjami w jednolity sposób za pomocą 

spójnego systemu. Komunikujemy się z do-

mem w obu kierunkach, wysyłając do niego 

odpowiednie polecenia (np. zwiększamy tem-

peraturę wracając z pracy), ale też odbierając 

ważne komunikaty, np. o włamaniu, czy awarii 

jakiegoś urządzenia. Niezależnie od tego, czy 

aktualnie w nim przebywamy, czy odpoczy-

wamy na wakacjach.

Jedną z najważniejszych i najbardziej przydat-

nych funkcji jest regulacja temperatury. Sterowa-

nie ogrzewaniem polega na tym, że w każdym 

pomieszczeniu może panować inna tempera-

tura, w dodatku w określonych godzinach. Na 

przykład, jeśli mamy małe dziecko, które kąpie-

my o godz. 21, to na tę godzinę możemy zapro-

gramować 24 stopnie w łazience, bez potrzeby 

ogrzewania całego domu do tej temperatury. 

Dzięki sterowaniu ogrzewaniem, oświetleniem 

i innymi urządzeniami można zaoszczędzić ok. 

30 proc. energii.

Jeśli chodzi o najmłodsze pociechy, dobrze 

sprawdza się zastosowanie w ich pokojach syste-

mu monitoringu. Kiedy w pokoju, w którym śpi 

dziecko, zamontowana jest kamera wyposażona 

w czujnik ruchu i mikrofon, rodzice mogą być 

choćby w ogrodzie czy innym pomieszczeniu 

i widzieć, co dzieje się z maleństwem na ekranie 

swojego telefonu.

Dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania 

instalacją można otwierać drzwi, np. smartfo-

nem, nie podchodząc do domofonu. Jest to 

bardzo wygodne. Co więcej, korzystając z wi-

deodomofonu, można np. podczas oglądania 

telewizji otworzyć drzwi pilotem do telewizora. 

Może też się zdarzyć taka sytuacja, że jesteśmy 

na wakacjach, a do drzwi dzwonią niezapowie-

dziani goście. Widzimy to na ekranie telefonu 

lub tabletu i możemy z gośćmi porozmawiać, 

zaprosić ich w innym terminie. 

Warto też pamiętać, aby zawsze korzystać ze 

sprawdzonych i wiarygodnych materiałów do 

wykonania instalacji inteligentnego domu. Na-

wet najlepiej zaprojektowany system nie spełni 

oczekiwań, jeśli do jego realizacji użyliśmy pod-

zespołów najtańszych, niespełniających norm 

i wymagań technicznych.  

Oprócz samego projektu, kluczowym elemen-

tem są zatem wiarygodni dostawcy poszcze-

gólnych elementów systemu. Jednym z nich 

jest firma HELUKABEL, w której ofercie znajduje 

się szeroka gama kabli, przewodów i osprzętu 

najwyższej jakości. Produkcja zlokalizowana 

jest w Niemczech i odbywa się z zachowaniem 

surowych norm oraz wymogów. HELUKABEL po-

siada prężną sieć dystrybucji na terenie całego 

świata, w tym Polski oraz zapewnia profesjonal-

ne wsparcie handlowe i techniczne.

W inteligentnym domu najczęściej wyko-

rzystuje się kable: zasilające, sterownicze, 

magistralne EIB / KNX, audio, koncentrycz-

ne sat TV, alarmowe, do budowy rozdzielnic.

Inteligentny dom pokazowy można obejrzeć 

w siedzibie firmy Inteligentny Budynek Polska, 

przy ul. Wiślanego Nurtu 3 w Warszawie. 

www.inteligentny-budynek.pl

Kabel magistralny EIB/KNX 

E-BUS

Kable zasilające 

NYM-J/-O

Kabel sieciowy 

HELUKAT

Kabel koncentryczny 

Przewody SAT, CATV

Kabel sterowniczy 

JZ-500

Kabel głośnikowy 

HELUSOUND

Kable do systemu alarmowego 

TRONIC

PAAR-TRONIC
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Przewód do zastosowań w łańcuchach ka-

blowych, poddawany maksymalnym obcią-

żeniom mechanicznym. Posiada aprobatę 

zgodnie z wymaganiami norm UL i CSA. 

MULTIFLEX 512-PUR UL / CSA idealnie nadaje 

się do aplikacji gdzie będzie często zaginany. 

Spełnia wymagania do zastosowania w bu-

dowie maszyn i narzędzi, robotów i innych 

urządzeń z aplikacjami ruchomymi. 

Ten bardzo elastyczny, specjalny kabel steru-

jący jest skonstruowany zgodnie najnowszą 

wiedzą związaną z procesem produkcyjnym. 

Specjalnie skonstruowany śliski rdzeń izolacji 

z PP odporny na ścinanie, zewnętrzna izola-

cja z PUR o niskiej przyczepności gwarantują 

optymalną żywotność i wysoką sprawność. 

IDEALNE MIEJSCE DLA PRZEWODU MULTIFLEX 512-PUR UL/CSA

TERMINALE KONTENEROWE

ZAKRES TEMPERATUR  

Ruchomo: od -30°C do +80°C  

Stacjonarnie: od -40°C do +80°C 

  

ODPORNY NA:

- przetarcia i ścieranie, rozerwania,  

uderzenia (również przy niskich temperaturach)

- ozon i promieniowanie UV, jak  

również rozpuszczalniki, kwasy, zasady

- warunki atmosferyczne.

WYTRZYMAŁOŚĆ  

NA PRZETARCIA I ŚCIERANIE

Odporność na rozerwania,  

przetarcia,uderzenia, nawet przy  

niskich temperaturach
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