
 p a ź d z i e r n i k  2 0 1 2   61

Ekstremalne warunki pracy dla instalacji elektrycz-
nych i pneumatycznych występujące w czasie procesu 
dezynfekcji maszyn, linii technologicznych, a także ca-
łych zespołów produkcyjnych, są nie lada wyzwaniem 
dla służb utrzymania ruchu w każdym zakładzie. Za-
budowa zamknięta dla toru kablowego czy przepusty 
uszczelniane nie zawsze są możliwe do wykonania, a na-
der często zakazane. Każdy, kto kiedykolwiek moder-
nizował maszyny np. dla przetwórstwa mlecznego lub 
rybnego, najlepiej o tym wie. Jednocześnie dynamiczny 
rozwój urządzeń wspomagających procesy myjące i sto-
sowanie agresywnych środków chemicznych zapewnia 
najwyższą czystość maszyn produkcyjnych, ale też po-
woduje powstawanie osadu na instalacjach wokół urzą-
dzenia lub pod nim.

Nasza oferta to nowość w branży elektrycznej – jest 
nią osłona ze stali nierdzewnej wykonana techniką pier-
ścieniową wraz z dedykowanym dławikiem. Taki system 
ułatwia konserwację urządzeń, a nawet szybką napra-
wę lub modernizację całej wiązki przewodów. Jednoli-
ta struktura i zarazem elastyczność w procesie układania 
instalacji, a przy tym atrakcyjna cena – takie połączenie 
nie istniało dawniej w automatyce. Jednocześnie spełnie-
nie warunków dotyczących stopnia ochrony na poziomie 
 IP69K pozwala na całkowite zanurzenie osłony. Wytrzy-
muje ona ciśnienie do 10 barów, dzięki czemu może być 

też wykorzystywana do przesyłania mediów ciekłych. 
Jest to więc najkorzystniejsze rozwiązanie dla aplikacji 
w przemyśle spożywczym oraz chemicznym.

Wąż osłonowy  HELUcond  V4A wraz ze złączem 
 HELUcond-Click-MS to:

 – wykonanie ze stali nierdzewnej  V4A  AiSi 316L,
 – pełna ochrona  IP69K,
 – spełnianie warunków kompatybilności elektromagne-
tycznej  EMC/EMV,

 – możliwość zmiany układu – trasy bez dodatkowych 
złącz kolankowych,

 – dowolność układania trasy – plastyczność osiowa,
 – optymalne opakowania jednostkowe,
 – możliwość realizacji odcinków całobębnowych,
 – złącza: gwint metryczny od  M16x1.5 do  M25x1.5, wa-
riantowo gwinty calowe (NPT).
W celu uzyskania informacji na temat pełnej ofer-

ty firmy  Helukabel serdecznie zapraszamy do kontaktu 
z przedstawicielami techniczno-handlowymi. Więcej in-
formacji na temat proponowanego asortymentu udziela 
dział osprzętu kablowego.

Helukabel  Polska
Krze  Duże 2, 96-325  Radziejowice
osprzet@helukabel.pl, www.helukabel.pl

Stała współpraca  Helukabel z firmami z branży spożywczej – związany-
mi z każdą z grup żywności – zaowocowała wdrożeniem nowego pro-
duktu w grupie osprzętu kablowego. Jest nim wąż osłonowy  HELUcond 
 V4A ze stali nierdzewnej wraz z systemowym złączem montażowym 
 HELUcond-Click-MS o stopniu ochrony  IP69K.

HELUcond  V4A – ochrona 
instalacji w przemyśle spożywczym
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