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Specjalnie wyprodukowany magazyn bębnów kablowych z Kabelmat 
zapewnia ogromną ilość miejsca magazynowego i tworzy strukturę systemu 
logistyki magazynowej spółki h.team GmbH + Co.KG.

KABELMAT 
JAK RADZIĆ  
SOBIE Z BĘBNAMI 
KABLOWYMI

DZIAŁ PRODUKTÓW MARKI KABELMAT 
OD KILKU LAT STANOWI CZĘŚĆ OFERTY 
FIRMY HELUKABEL I JUŻ WIELOKROTNIE 
ZOSTAŁ DOCENIONY PRZEZ NASZYCH 
PARTNERÓW HANDLOWYCH. 
Oferta składa się z urządzeń pozwalających na automa- 
tyzację procesu pomiaru i przewijania przewodów (m.in. 
MESSROL, MOTROL 800EASY, podstawy wolnoobro-
towe typu TROMBOI do szpul kablowych) oraz ze zin-
tegrowanych systemów magazynowych LAGROL oraz 
ABROL. Stabilna konstrukcja, systemowe certyfikowane 
rozwiązania, dokładny pomiar i powtarzalność cykli, to 
atuty które dostrzegają nasi Partnerzy Handlowi decydu-
jąc się na nasze rozwiązania.
Całość programu produkcyjnego oparta jest na 
podziale systemowego układu pracy:
• System manualny
• System maszynowy (częściowo zautomatyzowany)
• Technika pomiarowa
• Technika magazynowania
• Linie technologiczne (automatyczne)
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14 lat temu Bernd Haussmann założył zakład elektrotech-
niczny pod nazwą h.team w mieście Calw, Badenia-Wir-
tembergia, Niemcy. Zakład zatrudniał dwóch pracowni- 
ków. Obecnie spółka zatrudnia 50 pracowników, którzy 
zajmują się wieloma klientami. Są to specjaliści w dziedzi- 
nie złączy, zestawów kabli, systemów magistrali lokalnych 
oraz tworzeniu systemów elektrycznych dla maszyn i ele- 
mentów automatyki. Logicznym krokiem dla spółki było  
znalezienie skutecznego, dobrze funkcjonującego rozwią- 
zania logistyki magazynowej, aby nadążyć za rosnącymi 
potrzebami współmiernymi do jej szybkiego wzrostu. Ru-
ben Heinzelmann, Dyrektor Działu Zakupów spółki 
h.team, uśmiecha się mówiąc: - Nie mówmy o tym, jak 
wyglądał nasz poprzedni magazyn. Wolę się skupić na nowym 
systemie magazynowania regałowego. Firma otworzyła swo-
ją nową siedzibę około dwa lata temu, by skupić produkcję, 
logistykę, rozwój, sprzedaż i zarządzanie systemami i pod- 
zespołami elektrotechnicznymi pod jednym dachem. 
Nowa siedziba o powierzchni 10 tys. metrów kwadratowych 
(107 640 stóp kwadratowych), jest oddalona zaledwie o dwa 
kilometry (1,2 mili) od poprzedniego budynku firmy. 

Wchodzimy do budynku, idziemy korytarzem biurowca  
i skręcamy w lewo przez szklane drzwi, by wejść do olbrzy- 
miego, wciąż częściowo pustego magazynu. Pierwszą 
rzeczą, która przyciąga naszą uwagę, jest regał bębnów 
kablowych po prawej stronie. Ma prawie 20 metrów 
szerokości (66 stóp) i pięć metrów (16 stóp) wysokości. 
Wielokolorowe kable zapewniają jasny, kolorowy wygląd. 
Przez opuszczane drzwi wchodzi Andreas Heselschwerdt, 
pracujący w wydziale produkcyjnym. Przed regałem numer 
5 ustawia MESSROL, ręczny system przewijania Kabelmat. 
- Urządzenie to pozwala mi szybko i łatwo odwinąć niewielkie  
odcinki przewodu o długości mniejszej niż 50 metrów (165 
stóp) - mówi Heselschwerdt. Dłuższe odcinki są cięte  
i pozbawiane izolacji automatycznie.

BRAK PRZESTOJÓW
Oglądając cały proces, Heinzelmann mówi: - Tutaj 
przechowujemy towary masowe, takie jak przewody do 
falowników i napędów - aż po sufit. Ten specjalny system 
magazynowania i odwijania przewodów opracowaliśmy 
we współpracy z firmą Kabelmat. System ten pozwala 
firmie uniknąć długich czasów konfiguracji i oszczędza 
pracownikom intensywnej pracy niezbędnej do prze-
niesienia i pobrania bębnów kablowych. Zamiast tego, 
Heselschwerdt wraz ze współpracownikami może łatwo 
poruszać się wokół regału. Nowy system magazynowa-
nia bębnów kablowych Kabelmat pozwala zaoszczędzić 
ogromną ilość miejsca, umożliwia przechowywanie 
do 220 bębnów i znacznie zwiększa produktywność.  
- Zarządzanie odbywa się za pośrednictwem naszego sys-
temu komputerowego, a całość jest połączona z naszym 
systemem przechowywania EDV - mówi Heinzelmann. - 
Dzięki temu możemy mieć pewność, że nie będzie żadnych 
przestojów i że zawsze będziemy mieć właściwe informacje 
co do dostępności naszych przewodów w magazynie.

FUNKCJE DODATKOWE
- Spędziliśmy dużo czasu zastanawiając się nad wymagania-
mi, które taki system magazynowania i odwijania przewodów 
winien spełniać - mówi Heinzelmann. System ten musi 
znajdować się bardzo blisko ściany, by zaoszczędzić miej-
sce. Oznacza to, że można do niego uzyskać dostęp tylko 
z jednej strony, natomiast firma h.team chciała w pełni 
wykorzystać maksymalną przestrzeń magazynową. Firma 
zdecydowała się opracować system magazynowania, który 
umożliwiłby przechowywanie dwóch bębnów tyłem do sie-
bie na każdej półce LAGROL, za wyjątkiem dolnych półek. 
- Naszym zadaniem było znalezienie trwałego rozwiązania, 
które pozwoliłoby nam na umieszczanie i odwijanie bębnów 
kablowych przechowywanych na górnych półkach pod ścianą 
bez uszkodzenia przewodów lub konieczności nieustannego 
przesuwania bębnów - mówi Heinzelmann. 
Firmy h.team i Kabelmat zdecydowały, że najlepsze 
rozwiązanie stanowić będzie zastosowanie prowadzą-
cych kół pasowych. Każdy kabel wyposażono we własne 

Naszym zadaniem było znalezienie  
trwałego rozwiązania...  R. Heinzelmann.

prowadzące koło pasowe, dzięki któremu operator może 
pobrać przewód. Dzięki temu niewykorzystany nadmiar 
przewodu nie przeszkadza, a pracownikowi łatwiej jest po-
brać wybrane przewody. 
Inną zasadniczą funkcją systemu są hamulce. Działają 
one następująco: po otrzymaniu, każdy bęben kablowy 
umieszcza się na osi. Stożki zapewniają wyśrodkowanie  
i ustawienie bębna na osi oraz uniemożliwiają jego przesu-
wanie się w tył i przód. Pracownik działu produkcji podnosi 
bęben za pomocą osi i blokuje go na uchwycie osi. - Pro-
ces ten uniemożliwia ciągłe odwijanie bębna kablowego po 
pociągnięciu przewodu. Okładziny hamulcowe na uchwycie 
osi zatrzymują ruch osi, tym samym zatrzymując obracanie 
całego bębna. Oznacza to, że przewód płynnie się rozwija,  
a jego ruch pozostaje pod kontrolą - wyjaśnia Heinzelmann.

WIĘCEJ PRZESTRZENI MAGAZYNOWEJ
Dodatkowe półki regałów są wciąż dostępne w systemie  
magazynowym. Heinzelmann podkreśla słowo „wciąż”,  
zanim dodaje: - Jesteśmy ambitną firmą. Zbudowaliśmy 
zupełnie nowy magazyn w sposób, który umożliwi nam 
sprostanie rosnącym wymaganiom wynikającym z naszego 
rozwoju. Mamy wystarczającą ilość przestrzeni magazynowej 
na następne kilka lat. Heselschwerdt podjeżdża wózkiem 
widłowym. Korzysta z wideł Kabelmat TROMPLAT, by pod-
nieść cały bęben, milimetr po milimetrze, umieszcza bę-
ben w uchwycie osi, po czym ponownie znika za podno-
szonymi drzwiami.
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Największe wyzwania, jakim muszą sprostać kable przeznaczone 
do montażu w turbinach wiatrowych

KABLE 
NA POTRZEBY 
ENERGETYKI 
WIATROWEJ

„Duża liczba międzynarodowych wytycznych może sprawić, 
że opracowanie turbin wiatrowych, które będą mogły być 
stosowane na całym świecie, będzie stanowić poważne wyz-
wanie. W celu zminimalizowania w jak największym zakresie 
ponoszonych przez nas kosztów staramy się kupować jak na-
jmniejszy asortyment przewodów certyfi kowanych do wyko-
rzystania w wielu różnych krajach.”
DR TORSTEN SCHUETT, SZEF DZIAŁU INŻYNIERII 
ELEKTRYCZNEJ, W2E

ZDANIEM 
PROFESJONALISTÓW... 

„Widziałem wiele kabli, z których uformowano pętle i które 
nie były w stanie wytrzymywać ruchu skrętnego. W konse-
kwencji kable skręcały się, dochodziło do przełamywania 
żył oraz ścierania otuliny, co z kolei skutkowało przestojami 
turbin i wysokimi kosztami utrzymania. Aby zapobiec takim 
sytuacjom poddajemy produkowane przez nas kable najsu-
rowszym próbom pod kątem długoterminowej użyteczności.”
UWE SCHENK, SZEF GLOBALNEGO SEGMENTU 
ENERGETYKI WIATROWEJ W FIRMIE HELUKABEL
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 WYTYCZNE MIĘDZYNARODOWE
Spełnienie wymogów przewidzianych w nor-
mach i wytycznych międzynarodowych, takich 

jak UL, IEC czy CSA, może stanowić poważne wyzwanie 
dla deweloperów wznoszących turbiny wiatrowe.
Na przykład w maju 2016 roku weszła w życie norma UL 
6141, zgodnie z którą wszystkie przewody w Ameryce 
Północnej, do których będzie można uzyskać dostęp, 
należy układać w korytkach kablowych. Jeśli okaże się 
to niepraktyczne lub niewykonalne, odkryte odcinki in-
stalacji mogą zostać wykonane wyłącznie z przewodów 
przeznaczonych do układania w korytkach. Firma W2E 
polega na produktach HELUKABEL, chcąc sprostać tego 
typu wymogom i zachować zgodność z obowiązującymi 
normami. Produkty zatwierdzone do eksploatacji w wię-
kszej liczbie regionów ułatwiają deweloperom realizację 
przedsięwzięć międzynarodowych.

 WYRÓWNYWANIE POTENCJAŁÓW
Turbin wiatrowe są bardzo narażone na ude-
rzenia pioruna ze względu na to, że zawie-

rają liczne części metalowe, są wyższe niż większość kon-
strukcji lub obiektów znajdujących się w pobliżu oraz są 
narażone na oddziaływanie żywiołów. Piorun najczęściej 
uderza w łopaty wirnika, w związku z czym należy unie-
możliwić przepływ prądu piorunowego do piasty 
i wieży. Przyciągające wyładowania receptory umożli-
wiają rozładowanie energii pioruna w preferowanych 
węzłach mocowań. Proces rozpraszania energii stanowi 
większe wyzwanie w przypadku wież kratownicowych, 
gdyż nieekranowane kable muszą być chronione przy 
użyciu klatki Faradaya. W związku z tym łatwiej jest użyć 
po prostu kabli ekranowanych.

 ŚCIERANIE
Kable ułożone w pętli ściśle jeden przy dru-
gim stale ocierają się o siebie ze względu na 

ruch skrętny. Wskutek tego dochodzi do zmniejszenia 
grubości otuliny kabla, co z upływem czasu może do-
prowadzić do uszkodzenia izolacji przewodów oraz żył 
miedzianych. Aby temu zapobiec fi rma HELUKABEL sto-
suje poliuretanowe i porównywalne elastomery termo-
plastyczne. W ramach wykończenia powstaje dodatkowa 
warstwa ochronna. Powierzchnia płaszcza zewnętrzne-
go musi cechować się niską przyczepnością, tak by sty-
kające się kable ślizgały się po sobie bez oporu.

 KOMPATYBILNOŚĆ 
ELEKTROMAGNETYCZNA (EMC)
Ekran zapobiega występowaniu interferencji 

elektromagnetycznej pomiędzy kablami zamontowany-
mi w turbinie wiatrowej, która w przeciwnym przypadku 
mogłaby doprowadzić do poważnych awarii systemu. 
Firma HELUKABEL zaleca stosowanie ekranu typu D 
(nawijanego) w celu zagwarantowania optymalnego, dłu-
goterminowego ekranowania przewodów poddawanych 
skręcaniu. Dotyczy to w szczególności kabli, z których 
formowane są pętle, jako że musza one spełniać surowe 
wymogi budowlane.
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 PRODUKT NIEZAWIERAJĄCY 
HALOGENU
Ubezpieczyciele nalegają na stosowanie ma-

teriałów niezawierających halogenu w celu zapobieże-
nia powstaniu kosztownych szkód w przypadku pożaru. 
Uniemożliwia to tworzenie się zanieczyszczeń pocho-
dzących od toksycznych gazów i żrących kwasów, które 
powstają w przypadku spalania fl uorowcowanych mate-
riałów w warunkach dużej wilgotności.

 TEMPERATURA
Bardzo duży mróz i dokuczliwa upały - turbiny 
wiatrowe pracują w bardzo wielu miejscach 

i nierzadko narażone są na oddziaływanie ekstremalnych 
temperatur, jak również na duże ich wahania. Kable 
wykonuje się ze specjalnych tworzyw syntetycznych, 
zaprojektowanych do pracy w temperaturach od -55°C 
do +145°C (od -67°F do +293°F). Odpowiednie produkty 
przewidziane są do zastosowań w dowolnym miejscu na 
świecie, co eliminuje zapotrzebowanie na różne wersje.

 SKRĘCANIE
Pętla utworzona z kabli umożliwia obrót gon-
doli i wirnika do optymalnej pozycji, w za-

leżności od kierunku wiatru. Odporne na skręcanie ka-
ble wykorzystywane do utworzenia pętli muszą być w sta-
nie wytrzymać trzykrotne skręcenie wokół własnej osi. 
W celu sprostania temu wymaganiu stosuje się eks-
tremalnie trwałe przewody miedziane klasy 5 i 6, o zopty-
malizowanym skoku skrętu. Izolacja przewodów i płaszcz 
wykonane są ze specjalnych materiałów odpornych na 
ścieranie, które pozwalają kablom wytrzymać 18 tysięcy 
cykli skręcania.

 OLEJOODPORNOŚĆ
W branży energetyki wiatrowej stosuje się 
specjalne oleje, których obecność stanowi 

zagrożenie dla materiałów powszechnie stosowanych 
do wytwarzania płaszczy przewodów. W przypadku 
narażenia na kontakt z olejami tego typu wiele spośród 
wykorzystywanych materiałów nie przechodzi próby 
przyspieszonego starzenia.
W związku z tym, niezależnie od zastosowania procedur 
prób przewidzianych w normach VDE lub UL (Oil Res 
I, Oil Res II), produkty HELUWIND WK testuje się pod 
kątem długoterminowej trwałości.
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D o takiego wniosku dojdzie każdy, kto 
odwiedzi Browar Krombacher. Skrzynki 
na piwo wznoszą się pod sam sufit. Nic w 
tym dziwnego, ponieważ największy pry-

watny browar w Niemczech świetnie sobie radzi. 
Każdego dnia browar opuszczają miliony butelek. W 2014 
roku spółka rozlała niewyobrażalną ilość 6,58 mln hekto-
litrów (1,73 mln galonów). Przy takiej ilości, Monachium 
mogłoby obchodzić swój słynny festiwal piwa „October-
fest” nieprzerwanie przez cztery lata! Krombacher nie ma 
już wiele wspólnego z małym rzemieślniczym browarem. 
Do   spółki trafiły najnowsze technologie informatyczne 
- a wraz z nimi kilometry przewodów. Timo Kleinsorge  
z Departamentu Inżynierii Biznesu Krombacher  
mówi: - Cyfryzacja nie kończy się na drzwiach naszej 
branży. Wręcz przeciwnie, praktycznie wszystkie procesy są 
wspomagane komputerowo. Dotyczy to każdej dziedziny 
- Produkcji, Logistyki i Administracji. - Niezależnie od tego, 
czy piszemy maile, czy też wysyłamy zamówienia do ro-
zlewni, w naszej firmie nieustannie przesyłane są ogromne 
ilości danych za pośrednictwem przewodów. Sprzęt musi 
być odpowiednio skonfigurowany, by zagwarantować to  
w każdym czasie - kontynuuje Kleinsorge. W niedale-
kiej przyszłości nastąpi również pełna cyfryzacja usług tele 
fonicznych dzięki technologii Voice over IP. - Ze względu 
na dużą ilość danych, musieliśmy zmienić nasze okablowa- 
nie. W celu zagwarantowania rozsądnych prędkości  
w przyszłości, zdecydowaliśmy się poszukać nowego 
rozwiązania.

Wraz z piwem płyną olbrzymie ilości danych, ponieważ 
bez informatyki, procesy Browaru Krombacher nie działałyby płynnie. 
Niezbędne są odpowiednie przewody, które są w stanie wytrzymać 
potłuczone szkło.

ODPORNE NA ZGNIECENIA I ODŁAMKI.
Wyszukiwanie skupiło się na zapewnieniu bezpiecznej 
transmisji danych na dużych odległościach, ponieważ 
główny zakład Krombacher rozciąga się na imponującej 
powierzchni 200 tys. metrów kwadratowych (2,2 mln 
stóp kwadratowych). Równocześnie działają trzy sieci  
- sieć EDV dla typowych aplikacji biurowych, sieć zakłado- 
wej kontroli produkcji oraz sieć bezpieczeństwa obsłu-
gująca wymagania technologiczne budynku. 
Dane z poszczególnych obszarów, takich jak browar 
lub rozlewnia są magazynowane łącznie w 20 głównych 
węzłach danych. - Nasza sieć jest tak ogromna, że   prze-
wody dla różnych zastosowań muszą dzielić te same koryt-
ka kablowe - mówi Kleinsorge. - Jeśli połączenie zostanie 
przerwane w danym miejscu, może to mieć szeroko idący 
wpływ. Przy wielkości naszej produkcji, nie możemy sobie 
pozwolić na żadne długotrwałe problemy.
Jednakże, obecna sieć przewodów nie ułatwia sprawy. 
Wiele korytek kablowych biegnie pod stopami lub  
w pobliżu butelek, wzdłuż przenośnika taśmowego. Tym 
samym, nie można całkowicie wykluczyć możliwości, 
że ktoś stanie na korytku kablowym, ani prawdopodo-
bieństwa uszkodzenia przewodów odłamkami szkła.  
- Dlatego też potrzebujemy bardzo solidnych przewodów  
- wskazuje Kleinsorge. Zwykłe kable światłowodowe 
nie nadają się do takiego środowiska. 

WARZENIE PIWA 
OPARTE NA POTĘDZE 
DANYCH
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PRZEWODY NIESTANDARDOWE 
CHRONIONE STALOWYM PŁASZCZEM. 
Krombacher rozpoczął poszukiwania producenta prze-
wodów, który mógłby sprostać tym wysokim wymaga- 
niom. - Określiliśmy bardzo szczegółową specyfikację, 
której wszystkie elementy musiały być spełnione. Potrzebo- 
waliśmy też niezawodnego dostawcy - mówi Kleinsorge.  
- Wtedy natrafiliśmy na HELUKABEL. Choć wówczas spół-
ka z Hemmingen nie oferowała jeszcze przewodów, które 
spełniałyby nasze oczekiwania w 100 procentach, dyspo- 
nowali kilkoma produktami zapewniającymi ochronę 
przed gryzoniami. Jeśli przewód jest w stanie oprzeć się 
zębom myszy, to z pewnością wytrzyma napór odłamków 
szkła. Począwszy od roku 2013, spółka HELUKABEL roz-
poczęła prace nad opracowaniem specjalnego kabla 
światłowodowego dla browaru Krombacher, chronio-
nego płaszczem stalowym. Tak powstał jednomodowy 
przewód HELUCOM A-DQ(ZN)(SR)2Y dla sieci EDV oraz 
wielomodowy przewód HELUCOM A-DQ(ZN)(SR)2Y 
dla innych sieci o krótszych odległościach, na przykład  
w obszarze produkcji.  Po okresie pilotażowym obej- 
mującym ograniczoną liczbę kabli, Kleinsorge wiedział,  
że znalazł właściwe rozwiązanie. Od listopada 2013 r. 
spółka Krombacher położyła w sumie 16 kilometrów (10 
mil) obu rodzajów kabli światłowodowych. 
- Zamierzamy stopniowo przekształcić całą naszą sieć - 
mówi Kleinsorge. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z całego 
pakietu. Czasy dostaw i obsługi są również doskonałe. 
Krombacher jest teraz przygotowany na wypadek, gdyby 
świat stał się jeszcze bardziej spragniony. 

Krombacher szczególnie wyróżnia się na niemieckim 
rynku piwnym w jednej kwestii - podczas gdy jedna tra-
dycyjna marka po drugiej jest przejmowana przez duże 
korporacje, spółka z Kreuztal w Nadrenii Północnej-West-
falii pozostaje w 100 procentach własnością prywatną. 
Sukces firmy dowodzi, że był to właściwy wybór, jako  
iż Krombacher Pils jest jedną z najlepiej sprzedających 
się marek piwa w Niemczech, a także jest liderem na 
alternatywnym rynku piwa bezalkoholowego. Od 2006 
roku, oprócz piwa, Krombacher sprzedaje również na-
poje bezalkoholowe pod marką Schweppes, Orangina  
i Dr Pepper.

COŚ SIĘ WARZY  
W KREUZTAL 
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- lżejsze i tańsze, profesjonalnie łączone

ALUMINIUM 
JAKO MATERIAŁ 
DO PRODUKCJI KABLI 
I PRZEWODÓW

Fot. 1. Przykładowe wyroby kablowe z żyłami z aluminium
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Wybór metali przewodzących do 
różnych gałęzi przemysłu i zastoso-
wań może stanowić pewnego rodza-
ju wyzwanie. Na kable i przewody 

stosowana jest często miedź, ze względu na jej 
doskonałą przewodność i kowalność. Natomiast, 
jest ona stosunkowo ciężka i droga w porówna-
niu z aluminium. Przestawienie się na aluminium, 
które jest lżejsze i znacznie tańsze niż miedź, jest 
w wielu przypadkach realne. Skuteczne stosowa-
nie aluminium jest kwestią zrozumienia możli-
wości tego przewodzącego metalu oraz radzenia 
sobie z wyzwaniami, które są z nim związane.
Porównując giełdową cenę miedzi (ok. 5 500 USD za 
tonę) z ceną aluminium (1 713, USD za tonę) - ceny z dnia 
28.12.16 r. - można stwierdzić, że obecnie miedź jest nawet 
ponad trzy razy droższa od aluminium. Tę znaczną różnicę 
cen tłumaczy większa dostępność surowego aluminium 
w porównaniu z miedzią. Po tlenie i krzemie, aluminium 
jest trzecim najbardziej rozpowszechnionym pierwiast-
kiem w górnej warstwie skorupy ziemskiej, podczas gdy 
miedź jest klasyfi kowana na liście surowców na 25 miejs-
cu pod względem dostępności. Ocena bieżących cen jest 
jeszcze bardziej umacniana przez niestabilność rynku 
surowców.
Jeśli spojrzy się na ceny z ostatnich trzech lat (2013 - 2016), 
to ceny miedzi wahały się w zakresie od 4 320 USD do 7 
380 USD za tonę. Od 2010 r. do 2016 r., średnia wartość 
roczna miedzi utrzymuje się na poziomie 6 425 USD za 
tonę. W przypadku aluminium, nie występuje taki zakres 
wahań cen, co pozwala na lepsze planowanie wykorzysta-
nia materiału.

PRZEWODNIOŚĆ, PRZEKRÓJ, MASA
Jeśli aluminium stosuje się jako materiał na przewody, 
jego mniejsza przewodność wymaga stosowania większe-
go przekroju przewodu, który jest w przybliżeniu o jedną 
trzecią większy niż w przypadku przewodu miedzianego. 
Jednakże, w ostatecznym rozrachunku, materiał izolacyjny 
użyty razem z przewodami odgrywa ważną rolę w para-
metrach  przewodu i przewód aluminiowy może mieć 
taką samą obciążalność prądową, jak przewód miedziany 
np. H07RN-F. Większy przekrój przewodu aluminiowego 
mógłby stanowić wadę tylko w zastosowaniach wymagają-
cych ciasnego prowadzenia przewodów, jak ma to miejsce 
w kasetach sterowniczych.
Fakty przemawiające na korzyść aluminium mówią same 
za siebie, jeśli w grę wchodzi waga. Jako surowiec, alumi-
nium jest w przybliżeniu o 70% lżejsze niż miedź. Może 
to być przydatne w wielu dziedzinach, w których dąży się 
do zmniejszenia wagi wszystkich części składowych. Oczy-
wiście, w przypadku kabli elektrycznych, mniejsza waga 
sprawia, że są one łatwiejsze do zamontowania. Przewody 
długich przęseł linii wysokonapięciowych wykonane są z alu-
minium; mniejszy ciężar zmniejsza znacznie siłę rozciąga-
jącą przyłożoną do przewodu i słupów. Nawet takie gałęzie 
przemysłu jak przemysł motoryzacyjny i lotniczy przesta-
wiają się na przewody aluminiowe. Dlatego, w samolotach 
Airbus A380 montuje się już całe wiązki przewodów alu-
miniowych.
Przewody aluminiowe mogą być do 60% lżejsze, niż prze-
wody miedziane o porównywalnej obciążalności prądowej.
Nawet w zastosowaniach, w których wymagane są elasty-
czne połączenia kablowe, miedź nie musi być już wybie-
rana na pierwszym miejscu. Np. seria giętkich przewodów 
HELUWIND® WK POWERLINE ALU stanowi zasługująca 

na rozważenie alternatywę dla miedzianych wyrobów 
kablowych w instalacjach elektrycznych w elektrowniach 
wiatrowych. Kompletny zestaw zastępujący kable miedzia-
ne składa się z kabli o budowie z linki z cienkimi drutami 
wraz ze specjalnie opracowaną technologią połączeń elek-
trycznych. Jest to bardzo ważne, ponieważ charakterystyka 
materiałowa aluminium różni się znacząco od charaktery-
styki miedzi. Różnice te należy uwzględnić podczas wyko-
nywania kabla i wybierania elementów połączeń.

UTLENIANIE ALUMINIUM W POWIETRZU
Na powierzchni aluminium, poddanej działaniu tlenu, 
w krótkim czasie tworzy się twarda i wytrzymała warstwa 
tlenku. Warstwa ta zabezpiecza materiał znajdujący się 
pod spodem przed dalszą korozją. To zjawisko, sprawia, 
że aluminium jest bardzo trwałym materiałem. Jednakże 
ochronna warstwa tlenku na powierzchni materiału jest 
niepożądana w elektrotechnice. Warstwa tlenku zmniejsza 
przewodność aluminium i pogarsza parametry elektryczne 
w miejscu zestyku elementów. Jeżeli utleniony przewód 
zostanie połączony bez żadnej obróbki wstępnej (usu-
wającej warstwę tlenku) z drugim przewodem lub innym 
elementem obwodu elektrycznego, rezystancja zestyku 
pomiędzy nimi będzie znacznie większa, niżby to wynikało 
z przewodności samego aluminium. Przy przepływie prą-
du przez taki zestyk nastąpi wyraźny wzrost temperatury 
i - w najgorszym przypadku - nawet pożar kabla. 
W celu uniknięcia takich problemów warstwę tlenku należy 
przerwać lub usunąć fi zycznie. Można to zrobić poprzez 
szczotkowanie końców gołego przewodu aluminiowego 
przed utworzeniem połączenia elektrycznego, jak również 
poprzez zastosowanie procesu zagniatania. Elementy 
łącznika przewodów aluminiowych są wyposażone fabry-
cznie w specjalny smar do styków; zwykle jest to ziarnisty 
materiał ścierny, taki jak korund. W połączeniu z dużym 
naciskiem, cząstki korundu mają działanie ścierne, które 
niszczy nieprzewodzącą warstwę tlenku na aluminium, po-
prawiając zestyk i połączenie elektryczne. Smar zapobiega 
także wnikaniu wilgoci i tlenu i powodowaniu nowych o-
gnisk korozji w miejscach styku. Końcówki kablowe lepszej 
jakości są zwykle wyposażone w plastikowe nakładki, które 
zapobiegają wysychaniu lub wyciekaniu smaru podczas 
przechowywania.

Rys. 1. Wahania światowych cen miedzi i aluminium między 
grudniem 2013 r a grudniem 2016 r (w tysiącach USD/tonę
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OPTYMALNY STYK, DZIĘKI ZAGNIATAKOM 
C8 DO KOŃCÓWEK
Do przewodów o budowie cienkodrutowej fi rma Helu-
kabel zaleca stosowanie zagniataków C8, wykonanych 
i dopuszczonych do użytku zgodnie z normą IEC 61238-1 
kl. A, ze względu na zwiększoną powierzchnię utleniania 
przewodu. Specjalnie ukształtowane elementy robocze 
narzędzia C8 wciskają się bardzo głęboko w wiązkę drutów 
jednakowo rozdzierając poszczególne druty i w ten sposób 
umożliwiając optymalny zestyk na wszystkich drutach.

Stosowanie zagniataków C8 (które zostały opraco-
wane w ramach serii POWERLINE Aluminum) pozwala 
na uzyskanie najlepszych możliwych parametrów elek-
trycznych (małej rezystancji zestyku) i mechanicznych 
sił wyrywających.

WPŁYW POTENCJAŁU W SZEREGU 
ELEKTROCHEMICZNYM METALI 
NA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
Jeśli chodzi o części składowe połączenia elektrycznego, 
należy także rozważyć reakcje korozji aluminium zacho-
dzące w obecności innych metali – głównie miedzi.
Przy zetknięciu się aluminium z kilkoma metalami szlachet-
nymi (metale o wyższym potencjale elektrycznym), takimi 
jak miedź, żelazo lub mosiądz, może zajść reakcja elek-
trochemiczna poprzez utworzenie się ogniwa stykowego 
(kontaktowego). Reakcję tę inicjują ciecze przewodzące 
– w większości przypadków skraplająca się zawarta w po-
wietrzu para wodna (kondensacja, tym intensywniejsza 
im bardziej wilgotne środowisko) wraz z rozpuszczają-

cym się w niej zanieczyszczeniami chemicznymi różne-
go pochodzenia. W procesie tym, istotną rolę odgrywają 
różnice potencjałów istniejące w szeregu elektrochemi-
cznym. Elektroda miedziowa (anoda), elektrolit (woda, która 
w warunkach naturalnych nie ma nigdy odczynu obojętne-
go) i elektroda aluminiowa (katoda) tworzą ogniwo stykowe 
(kontaktowe). Napięcie na tych elementach jest zamykane 
poprzez zestyk pomiędzy miedzią i aluminium. Powstający 
prąd powoduje proces erozji aluminium, co jest widoczne 
w postaci promienistego punktu utleniania (ujawniającego 
zanieczyszczenie drobnymi cząstkami miedzi); jednakże 
elektroda miedziana nie ulega w tym przypadku systema-
tycznemu uszkadzaniu. 
Natomiast, proces rozkładu negatywnie oddziaływuje 
na połączenie elektryczne w długim okresie, zwiększając 
rezystancję zestyku, co jak wspomniano wyżej prowadzi 
do wzrostu temperatury, a nawet do pożaru.
Z tego względu, do łączenia przewodów z aluminium do 
miedzianych urządzeń peryferyjnych zalecane jest stoso-
wanie aluminiowo-miedzianej (Al/Cu) końcówki kablowej. 
Łączniki bimetalowe, takie jak końcówki kablowe Al/Cu, 
łączniki prasowane oraz kołki i śruby łączące są produko-
wane z wykorzystaniem procesu zgrzewania tarciowego, 
które daje szczelne niedopuszczające powietrza połącze-
nie. Dodatkowo łączniki są hermetyzowane, żeby zapobiec 
przenikaniu cieczy do połączenia i niepożądanemu pełza-
niu. Stosowanie łączników i połączeń Al/Cu jest najrozsą-
dniejszym sposobem przeciwdziałania skutkom utleniania 
aluminium. Innym środkiem zabezpieczenia przed wilgo-
cią jest zastosowanie uzupełniającej izolacji na obszarze 
styku. W zależności od dziedziny zastosowania, obciąże-
nia mechanicznego i warunków środowiskowych, mogą 
być stosowane koszulki zimnokurczliwe, kurczliwe zwijane, 
lub termokurczliwe. Najlepsze wyniki pod względem za-
bezpieczenia daje stosowanie koszulek kurczliwych z kle-
jem od wewnątrz. Jednocześnie, połączenia elektryczne 

Fot. 2. Hybrydowa końcówka kablowa Al-Cu zamocowana 
na aluminiowym przewodzie linkowym o cienkich drutach 
przy użyciu zagniataka C8

C8 pozwala na uzyskanie 
najlepszych możliwych parametrów...

powinny być starannie kontrolowane podczas regularnej 
konserwacji planowej.

ZMNIEJSZENIE WYTRZYMAŁOŚCI 
POŁĄCZENIA Z POWODU PEŁZANIA
Na koniec należy zwrócić uwagę na proces pełzania alu-
minium. Aluminium jest metalem miększym niż miedź i ma 
tendencję do rozszerzania się lub rozciągania się w czasie, 
zwłaszcza, jeśli zostanie poddane podwyższonemu ciśnie-
niu i podwyższonej temperaturze. Klasyczne połącze-
nia zaciskane narażone na pełzanie tracą wytrzymałość 
i nie można już na nich polegać, że zapewnią właściwą 
zdolność połączeniową. Zagniatak C8 fi rmy HELUKABEL 
zapewnia stopień wypełnienia równy 95%, którego nie 
można uzyskać w konwencjonalnych połączeniach za-
gniatanych. Opisany proces rozszerzania/ rozciągania się 
jest kompensowany wyróżniającymi się wartościami sił 
wyrywających. Jednocześnie zaleca się przeprowadzanie 
regularnej konserwacji i kontroli wszystkich punktów zacis-
kowych zgodnie z ich poziomami obciążeń.
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W dniu 10 lutego br. w Radziejowicach pod Warszawą odbyło się uroczyste 
otwarcie nowego obiektu biurowo-magazynowego HELUKABEL Polska.

OTWARCIE 
NOWEGO 
MAGAZYNU 
HELUKABEL 
POLSKA

NOWOCZESNY, 
ENERGOOSZCZEDNY 
SYSTEM...
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Na ręce Dyr. Generalnego, Pana Leszka 
Wojtalika zostały przekazane ofi cjalnie 
klucze od wykonawcy fi rmy Maxbud, 
po czym nastąpiło uroczyste przecięcie 

wstęgi oraz drobny poczęstunek w gronie naj-
bliższych współpracowników.
Magazyn wraz z unowocześnionym ciągiem technologi-
cznym stwarza warunki, aby obsługiwać znacznie większą 
liczbę Klientów nie tylko na terenie naszego kraju, ale 
również poza jego granicami. Zastosowane rozwiązania 
intralogistyczne oraz usprawnienia związane z wdrażanym 
w fi rmie Lean Managementem dodatkowo skrócą czas re-
alizacji zamówień do niezbędnego minimum.
Siedziba fi rmy z nowoczesnym magazynem oraz budyn-
kiem biurowym mieści się w miejscowości Krze Duże na 
Mazowszu, przy jednym z głównych szlaków komunikacyj-
nych. Po rozbudowie HELUKABEL Polska dysponuje ma-
gazynem wysokiego składowania o powierzchni całkowitej 
5 tys. m2, w którym zostały zainstalowane dwa bloki re-
gałowe niemieckiej fi rmy DEXION oraz 1,5 tys. m2 antresoli 
ze specjalnie przygotowanymi regalami półkowymi 
Jest to nowoczesny obiekt magazynowy klasy A zloka-
lizowany bezpośrednio przy trasie S8, 30km od Centrum 
Warszawy, w pobliżu strategicznych węzłów komunika-
cyjnych łączących Trasę Katowicką S8 z Trasą Krakowską 
S7 i autostradą A2. Takie położenie stwarza doskonałe 
warunki do dystrybucji zarówno w Centralnej Polsce jak 
i na terenie całego kraju. Dogodna lokalizacja w połączeniu 
z nowoczesnym systemem wysokiego składowania i doka-
mi transportowymi sprawiają, że HELUKABEL Polska jest 
w stanie dostarczyć wszystkie zamówienia złożone do 
godz. 16.30 w ciągu 24 godzin w dowolne miejsce na tere-
nie naszego kraju oraz w krajach ościennych, max czas do-
stawy 48H z magazynu w Radziejowicach przewidywany 
jest na najdalsze zakątki naszego kontynentu.

W obiekcie zamontowano nowoczesny, energooszczędny 
system oświetlenia w technologii LED.  W dachu umie-
szczone zostały dodatkowo świetliki, które zapewniają 
dostęp naturalnego światła. Nowoczesne ogrzewanie 
promiennikowe oraz zmienne plany taryfowe dla energii 
elektrycznej pozwalają oszczędzić środowisko naturalne 
oraz maksymalnie kontrolować zużycie mediów. Ponad-
to, magazyn został wyposażony w zaawansowany system 
telekomunikacyjny. Połączone ze sobą dwa moduły maga-
zynowe wyposażone zostały w najnowsze systemy przeciw-
pożarowe (czujniki, klapy dymowe, napowietrzacze) a sam 
budynek wraz z jego otoczeniem znajduje się pod stałym 
nadzorem monitoringu wizyjnego CCTV oraz 24H ochronę 
fi zyczną.
Dzięki rozbudowie pojemność magazynu wzrosła do 
ponad 6 500 miejsc paletowych. Na etapie budowy zato-
pione również zostały szyny w posadzkę hali aby w każdej 

Nowy obiekt HELUKABEL Polska 
to odpowiedź na potrzeby 
płynące z rynku

chwili zwiększyć pojemność magazynu. Docelowo HELU-
KABEL Polska będzie w stanie dysponować ponad 9 tys. 
miejsc paletowych dzięki rozwiązaniu systemowemu 
regałów mobilnych MOVO DEXION. Magazyn został wy-
posażony w 6 w pełni zautomatyzowanych doków z ru-
chomymi rampami, windami i podestami oraz 8 bram 
wjazdowych z poziomu „0” co daje wręcz nieograniczone 
możliwości rozładunku i załadunku wszelkiego rodzaju sa-
mochodów dostawczych.
Konstrukcja hali umożliwia wykorzystanie różnych spo-
sobów składowania towarów. W nowej hali uruchomiono 
dodatkowe strefy przyjęć. Obecnie trwa przygotowanie 
strefy kompletacji i pakowania oraz przebudowa strefy 
maszyn.  Docelowo obiekt zostanie wyposażony w zauto-
matyzowany magazyn pojemnikowy oraz system prze-
nośników paletowych pomiędzy poszczególnymi strefami.
Dodatkowo wszystkie wózki widłowe zostały wyposażone 
w system Still Fleet Manager pozwalający na efektywną 
analizę i kontrolę wykorzystania pracy wózków widłowych 
oraz poprawę bezpieczeństwa pracy operatorów.
Powierzchnia biur to ponad 1100m2 nowoczesnych po-
mieszczeń oraz sal konferencyjnych, automatycznie klima-
tyzowanych, z oświetleniem LED, wyposażonych w pełen 
zestaw audio-wizualny pozwalający swobodnie prowadzić 
telekonferencje i szkolenia w połączeniu z Oddziałami 
Regionalnymi i Centralą fi rmy w Niemczech. Dodatkowo 
HELUKABEL Polska dysponuje obszernym placem mane-
wrowym oraz miejscami postojowymi dla samochodów 
ciężarowych. 
Nowy obiekt HELUKABEL Polska to odpowiedź na po-
trzeby płynące z rynku, a zarazem szansa, na dalszy rozwój 
fi rmy obecnej od 15 lat w naszym kraju.
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PWR Racing Team to grupa studentów  
z Politechniki Wrocławskiej, którą od roku  
2009 łączy wspólny cel: budowa bolidu 
wyścigowego i start w międzynarodowych 

zawodach Formula Student. Jest to najbardziej 
prestiżowy konkurs dla studentów na świecie, 
mający wyłonić najlepszych inżynierów i me-
nadżerów. Jest to również znakomita okazja do 
połączenia teorii z praktyką, gdzie wiedza zdoby-
ta na studiach przekłada się na budowę samocho-
du wyścigowego  Do tej pory w zespole powstało 
7 zaprojektowanych i zbudowanych od podstaw 
bolidów.
Sezon 2015/2016 zaowocował stworzeniem bolidu 
RT07, łączącego najlepsze rozwiązania ze wszystkich 
poprzednich aut. W modelu RT07 pojawia się nowy 
absorber z honeycombu – ponad 40% lżejszy niż po-
przednie prototypy wykonywane z profili aluminiowych. 
Dzięki tym wszystkim innowacjom   bolid RT07 wygrał 
konkurencję Acceleration, będąc najlepiej przyspiesza-
jącym autem spalinowym na torze Silverstone(FS Unit-
ed Kingdom) i  Hockenheimring(FS Germany).
Bolid RT08 to najnowsza konstrukcja PWR Racing Team, 
najbardziej doświadczonego zespołu klasy Formula 
Student w Polsce. Obecnie, po zakończeniu fazy pro-
jektowej, trwającej od września do końca poprzedniego 
roku, zespół przystąpił do budowy nowego bolidu. 
Będzie zaadaptowanych w nim wiele nowoczesnych 
rozwiązań, które z pewnością pozwolą powtórzyć takie  

sukcesy, jak pierwsze miejsce w konkurencji Accelera-
tion w czasie najbardziej prestiżowych zawodów w Niem- 
czech na torze Hockenheimring. 
Krwioobiegiem wszystkich systemów elektronicznych  
i elektrycznych, a więc i jedną z najważniejszych części 
bolidu jest wiązka elektryczna. Przekazuje ona ogromne 
ilości sygnałów od czujników, umożliwia sterowanie ele-
mentami wykonawczymi takimi jak wtryskiwacze paliwa 
czy cewki zapłonowe. Ponadto, musi być możliwie lek-
ka i odporna na trudne warunki pracy, takie jak paliwo, 
oleje oraz wysoka temperatura. 
Wiązki elektryczne stosowane w Motorsporcie przeszły 
bardzo poważną ewolucję. Zaczęto stosować coraz lżej- 
sze materiały, począwszy od złącz a kończąc na prze-
wodach. Te ostatnie, stanowią główną masę wiązki.  
W bolidzie RT08 jest ich około 200 metrów. W celu re-
dukcji masy stosuje się dwie techniki. Pierwsza to pro-
jektowanie wiązki z użyciem komputerowych środowisk 
3D. Pozwalają one bardzo precyzyjnie prowadzić prze-
wody, gwarantować im odpowiednią długość i promie-
nie gięcia. Dodatkowym atutem jest możliwość znacznej 
jej optymalizacji. Drugą techniką jest redukcja przekro-
jów oparta o dokładny pomiar poboru prądu przez 
różne urządzenia, a także dokładne poznanie sygnałów 
które dane przewody mają przenosić. Przykładowo, nie 
ma żadnej potrzeby aby sygnał od czujnika położenia 
przepustnicy był przesyłany przez przewód o przekroju 
0,5mm2, w zupełności wystarczy tutaj przekrój poniżej 
0,15mm2. 

PRZEWODY  
HELUKABEL  
W FORMULA STUDENT
HELUFLON-FEP-6Y
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Dodatkowym atutem, są same właściwości 
wybranych przewodów. Obecnie, używamy przewody 
Helufl on-FEP-6Y. Są one bardzo lekkie dzięki zastosowaniu izolacji fl uropolimerowej, 
o dobrych właściwościach mechanicznych, odporności na wysokie temperatury (do 205 stopni), 
oraz niewrażliwości na paliwa i oleje. Dzięki bardzo elastycznej konstrukcji zredukujemy naprężenia w wiązce, 
a co za tym idzie prawdopodobieństwo awarii. Pozwolą one znacznie zredukować masę wiązki.
Sam proces wykonawstwa wiązki, mając modele 3D przebiega bardzo sprawnie. Umożliwia to generacja 
raportów, a także kilka tablic montażowych. Po docięciu przewodów, właściwym ich poprowadzeniu 
i zabezpieczeniu a następnie zaciśnięciu konektorów, wiązka jest gotowa do sprawdzenia a potem montażu 
w bolidzie. Zapraszamy do śledzenia naszego profi lu na facebooku, gdzie będziemy zamieszczać 
nowe informacje  z kolejnych etapów budowy bolidu. https://www.facebook.com/helukabelpolska/

HELUFLON-FEP-6Y
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Firmy branży motoryzacyjnej muszą nieustannie optymalizować swoją  
działalność, maksymalizując wydajność w celu zaspokojenia popytu  
i spełnienia oczekiwań rynku. HELUKABEL współpracuje z wiodącymi  
producentami samochodów, opracowując rozwiązania pozwalające  
im zachować wysoką wydajność oraz utrzymać rentowność działalności.

OFERTA HELUKABEL  
DLA BRANŻY  
MOTORYZACYJNEJ
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D o związanych z przewodami wyzwań, 
przed jakimi stają producenci samocho-
dów, należą: zwiększające poślizg, a w nie-
których przypadkach żrące płyny, takie 

jak oleje, chłodziwa oraz rozpuszczalniki wykorzy-
stywane podczas malowania samochodów.
Naprężenia mechaniczne, takie jak zginanie i skręcanie, 
powodowane ruchem licznych robotów, przenośników 
oraz podnośników wykorzystywanych w trakcie mon-
tażu aut, z których korzystamy każdego dnia.
Zakłócenia elektromagnetyczne mogące powodować 
zniekształcenia przesyłanych sygnałów, które z kolei mo- 
gą skutkować unieruchomieniem maszyn bądź innymi  
awariami. Problemem są również przewody o krótkim  
okresie użytkowania. Wymiana zużytych przewodów 
zwiększa koszty wynikające z przestojów i spowalnia 
pracę.  

PRZEWODY DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ
HELUKABEL oferuje przewody odporne na skręcanie 
oraz przeznaczone do montażu w stałych pozycjach 
bądź w prowadnicach. HELUKABEL prowadzi sprzedaż 
wszelkiego rodzaju produktów na potrzeby sieci Ether-
net do zastosowań przemysłowych, takich jak PROFI- 
NET, PROFIBUS oraz DeviceNet, wykorzystywanych 
w montowniach samochodów. Oferowane przez nas 
produkty przeznaczone są do zastosowania na wielu 
różnych etapach montażu aut - od wytwarzania nad-
wozi, poprzez produkcję skrzyń biegów i układów 
przeniesienia napędu, montaż, aż po malowanie. 
Zapraszamy do obejrzenia 2 części filmu o przewodach 
dla branży motoryzacyjnej, z której dowiedzą się Pań- 
stwo jak projektujemy i wytwarzamy przewody gwa-
rantujące wysoką wydajność na każdym z kluczowych 
etapów produkcji samochodów.Dziękujemy za uwagę. 
Dalsze informacje o firmie i ofercie HELUKABEL udo- 
stępniamy na stronie internetowej, telefonicznie lub 
pocztą elektroniczną. Zachęcamy do kontaktu z nami.
Witamy w 2 części filmu o naszych przewodach dla 
branży motoryzacyjnej. Jak wspomniano w części 1, fir-
ma HELUKABEL dostarcza przewody przeznaczone do 
zastosowania na wielu różnych etapach montażu aut 
- od wytwarzania nadwozi, poprzez produkcję skrzyń 
biegów i układów przeniesienia napędu, montaż, aż po 
malowanie. Przyjrzyjmy się bliżej przewodom wykorzy-
stywanym na poszczególnych etapach produkcji.

PRZEWODY STOSOWANE  
W NADWOZIOWNIACH 
Przewody stosowane w nadwoziowniach narażone są 
na skręcanie powodowane ruchem robotów, wysokie 
temperatury oraz kontakt z odpryskami stopionego 
metalu powstającymi podczas spawania elementów 
karoserii. Dzięki płaszczom wykonanym z poliuretanów 
lub elastomerów plastycznych nasze przewody są w sta- 
nie znosić duże naprężenia mechaniczne oraz tem-
peratury robocze nieprzekraczające 105°C.
W ramach prób dowiedziono, że nasze przewody do 
robotów przemysłowych mogą wytrzymać skręcenie  
o maksymalnie 360° na odcinku ok. 1 metra.

PRZEWODY DLA DZIAŁU SKRZYŃ BIEGÓW 
ORAZ UKŁADÓW PRZENIESIENIA NAPĘDU
W związku z wykorzystaniem w montowniach skrzyń  
biegów i układów przeniesienia napędu zautomatyzo- 
wanych maszyn, przewody muszą być odporne na du- 
że liczby powtarzających się ruchów wykonywanych 
w prowadnicach, jak również na działanie płynów  
i smarów eksploatacyjnych. W tym celu poliuretanowe 
i elastomerowe płaszcze wykonywane są zgodnie z wy-
mogami klasy odporności Oil Res I i/lub II, zapewnia-
jącej wysoką odporność chemiczną na działanie syn-
tetycznych i olejowych płynów obróbkowych. Oprócz 
tego odpowiednia liczba drutów w żyle oraz struktura 
przewodu umożliwia układanie naszych produktów  
w prowadnicach.

PRZEWODY STOSOWANE  
W DZIALE MONTAŻU
Dział montażu stawia przed przewodami nowe, niespo-
tykane w innych częściach fabryki wyzwania wynikające 
z zastosowania przenośników i podnośników, dzięki  
którym samochody poruszają się wzdłuż linii monta- 
żowej. Najwyższa uwaga, jaką przykładamy do budowy 
przewodu stosując w tym celu żyły składające się z wie-
lu drutów oraz inne, niezwykłe procesy produkcyjne, 
skutkuje powstaniem wysokowydajnego przewodu, 
zdolnego do przetrwania milionów cykli pracy w po-
ruszających się z dużą prędkością prowadnicach sto-
sowanych w urządzeniach automatycznych.

PRZEWODY DLA MALARNI
W malarni przewody narażone są na oddziaływanie  
agresywnych chemikaliów obecnych w lakierach samo- 
chodowych, jak również na ciągłe skręcanie powodo- 
wane ruchem robotów. W przypadku niezainstalowa- 
nia odpowiednich przewodów może to skutkować prze- 
rwaniem płaszcza i odsłonięciem żył przewodu. Kon- 
kretne zastosowanie w malarni ostatecznie przesądza 
o rodzaju przewodu, jakiego należy użyć. Na przykład: 
montaż na robocie wymaga przewodu z płaszczem poli-
uretanowym, podczas gdy w przypadku przewodu zasila-
jącego przenośnik taśmowy wystarczający będzie płaszcz 
wykonany z PCV.

OCHRONA PRZED ZAKŁÓCENIAMI  
ELEKTROMAGNETYCZNYMI
Promieniowanie elektromagnetyczne powstaje w wię- 
kszych lub mniejszych ilościach w każdym dziale fabryki 
samochodów. Jego obecność może skutkować znie- 
kształceniem sygnałów i nieprawidłowym działaniem 
maszyn. Dlatego wiele spośród oferowanych przez nas 
przewodów jest ekranowanych w celu przeciwdziałania 
zakłóceniom zasilania i zniekształceniom przesyłanych 
danych. Niektóre przewody wyposażone są nawet  
w potrójne ekranowanie. Innym rozwiązaniem ofero- 
wanym przez HELUKABEL na potrzeby przesyłu danych 
są przemysłowe przewody wykonane z tworzyw sztu- 
cznych oraz włókna szklanego, całkowicie odporne 
na zakłócenia elektromagnetyczne. Dalsze informacje  
o firmie i ofercie HELUKABEL udostępniamy na stronie 
internetowej, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 
Zachęcamy do kontaktu z nami.
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NOWY ODDZIAŁ  
W PORTUGALII 

W czerwcu w Portugalii nastąpiło ot-
warcie 26-go zagranicznego oddziału  
HELUKABEL. Kable i przewody, głównie 
do zastosowań przemysłowych, są  

składowane w obiekcie magazynowym o powie- 
rzchni 600 m2 (6500 stóp kw.) w miejscowości  
Coimbra, znajdującej się pomiędzy ośrodkami prze-
mysłowymi Lizbony i Porto. 
Oferta produktowa HELUKABEL Portugalia rozciąga się 
od konwencjonalnych przewodów sterujących po wysoce 
elastyczne przewody do transmisji danych. Oddziałem 
kieruje zespół sprzedaży i logistyki składający się z ośmiu 
pracowników. HELUKABEL wspiera zespół High-Octane 
Motorsports Team z Uniwersytetu Erlangen, Niemcy, który 
regularnie bierze udział w międzynarodowych zawodach 
motoryzacyjnych Formuła Student, dostarczając kable, 
przewody i akcesoria. Ponad 600 zespołów studenckich  
co roku współzawodniczy na słynnych torach, takich jak 
tor wyścigowy Hockenheimring w Niemczech, w bolidach 
budowanych przez nich samych. Choć wyścigi mają mniej-
szą skalę, niż wyścigi, do których przywykli Nico Rosberg  
i Sebastian Vettel, normy, które należy zachować, są 
równie wysokie. Johannes Strobel kieruje podprojektem 
elektroniki w zespole Uniwersytetu Erlangen i odpowiada 
za wszystkie kwestie związane z przewodami. Strobel musi 
stawić czoła wielu wyzwaniom. - Warunki w komorze silnika 
są szczególnie trudne, gdyż temperatura sięga 900°C (1652°F) 
ze względu na rurę wydechową - mówi Strobel. - Zastoso-
wane materiały muszą być w stanie wytrzymać takie ciepło. 

W Portugalii prężnie działa branża elektroenergetyczna, a rozwój sektora 
budowy maszyn i energii odnawialnej jest wysoce obiecujący.

Eduardo Soares,  
dyrektor oddziału HELUKABEL w Portugalii

Na szczęście Strobel skontaktował się z firmą HELUKABEL 
GmbH, której przewody, kable i akcesoria spełniają wyma-
gania zespołu w zakresie zastosowań wysokotempera-
turowych. - Praktycznie cały bolid jest okablowany za pomocą 
produktów firmy HELUKABEL, począwszy od ekranowanych 
przewodów magistrali CAN i kabli jednożyłowych, aż po ma-
teriały termokurczliwe i z oplotem - mówi Strobel. Zespół 
High-Octane Motorsports nie odnotował ani jednej awarii 
związanej z przewodami w całym sezonie 2016. 
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Gospodarka wodno-ściekowa stanowi ważny 
element infrastruktury każdego kraju. 
Znaczną rolę w tym procesie odgrywają no-
woczesne techniki pomiarowe i regulacyjne, na-

pęd, sterowanie i łączność. Właściwe funkcjonowanie 
stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków, jest uza-
leżnione od zastosowania odpowiedniej klasy urządzeń, 
mogących pracować w trudnym środowisku występują-
cym np. w oczyszczalni ścieków, lub mogących funkcjo-
nować w bezpośrednim kontakcie z wodą pitną. Prawi-
dłowa i bezawaryjna praca urządzeń jest uzależniona 
między innymi od zastosowanych połączeń kablowych 
i osprzętu kablowego. Należy w tym miejscu zauważyć, że 
problem doboru kabla jest w Polsce często niedocenia-
ny. A przecież to właśnie kable stanowią w sensie gaba-
rytowym istotną część instalacji, która jest poddawana 
działaniu różnorodnych czynników typowych dla środo-
wiska w którym pracuje. Te trudne warunki i liczne naraże-
nia środowiskowe występujące w obiektach gospodarki 
wodno-ściekowej wymuszają użycia kabli o podwyższonej 
odporności oraz specjalnych właściwościach. 
Jednym z naszych Klientów, którzy docenili jakość produk-
tów, a przede wszystkim to, że spełniają one wysokie wy-
magania w zakresie kompatybilności środowiskowej oraz 
elektromagnetycznej, jest Firma Bartosz z Białegostoku. 
Firma Bartosz Sp. j. w Białymstoku została założona w 1990 r.  
i zajmuje się produkcją, sprzedażą i serwisowaniem: cen-
tral wentylacyjnych, stacji uzdatniania wody, zestawów 
hydroforowych, przepompowni i tłoczni ścieków oraz 
automatyki i systemów monitoringu. Produkcja urządzeń 
odbywa się w dwóch zakładach, w Białymstoku gdzie pro-
dukowane są urządzenia z obszaru wody, ścieków i au-
tomatyki sterowniczej oraz w Czarnej Białostockiej, gdzie 
wytwarzane są centrale wentylacyjne, wymienniki ciepła 
oraz tzw. rekuperatory. 
Oprócz produkcji, fi rma zajmuje się także wykonawstwem 
inwestycji z zakresu komunalnych i przemysłowych stacji 
uzdatniania wody. 
W latach 2015 i 2016 Firma Bartosz zrealizowała m.in. 
inwestycję w miejscowości Dobrzyki, gmina Zalewo (woj. 
warmińsko – mazurskie), dotyczącą przebudowy stacji 
uzdatniania wody. Projekt obejmował szereg prac obej-
mujących między innymi:
•  wymianę  pomp głębinowych, głowic studziennych i ar-

matury w 2 studniach głębinowych; 
•  montaż obudowy studni głębinowej typu Lange; 
•  wykonanie tymczasowej instalacji uzdatniania wody 

tak aby zapewnić mieszkańcom wodę w okresie prze-
budowy obiektu; 

•  montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania 
wody: napowietrzanie w aeratorze dn 1600 mm; fi ltracja 
dwustopniowa ciśnieniowa na 4 fi ltrach pospiesznych dn 
1600 mm, wypełnionych złożami kwarcowymi, braun-
sztynowymi; 

•  montaż pompy płuczącej typu TP 100-200/4, dmuchawy 
powietrza, sprężarek powietrza oraz osuszaczy powietrza; 

CLEAN 
CABLE®
I INNE...

•  montaż zestawu hydroforowego typu ZH CR 15.4.4.SPE 
z 4 pompami o mocy 4,0 kW każda; 

•  wykonanie instalacji do dezynfekcji wody; 
•  dostawie i montażu odstojnika popłuczyn o pojemności 

40m3 wykonanego z polietylenu, montaż pompy w od-
stojniku popłuczyn, wykonanie przyłącza; 

•  wykonanie sieci wodociągowych zewnętrznych i sieci ka-
nalizacji technologicznej;

•  wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnę-
trznej; 

•  montaż zespołu prądotwórczego o mocy 48 kW wraz 
z SZR; 

•  wykonanie rozruchu technologicznego stacji uzdatniania 
wody, wysterowaniu procesów technologicznych oraz 
przeszkoleniu obsługi; 

W zakresie okablowania pomp głębinowych zastosowane 
zostały przewody CLEAN CABLE®. Są to łączeniowe oraz 
sterujące przewody do zatapialnych pomp głębinowych. 
Sprawdzają się w ciągłym użytku w wodzie do głębokości 
600 m. Istotnym aspektem jest fakt, że przewody mogą 
być użyte w wodach brudnych oraz w urządzeniach uży-
wanych do wody pitnej, co potwierdzone jest certyfi katami.

W instalacji pomp poziomych, które współpracują z fa-
lownikami oraz z przetwornikami pomiarowymi (przepływ, 
ciśnienie) zastosowano przewody ekranowane TOPFLEX 
EMV-UV-2YSLCYK-J. Ponieważ przewody te spełniają 
normy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, 
doskonale nadają się do zasilania tych urządzeń, zabez-
pieczając instalację przez zakłóceniami. 

Stacja uzdatniania wody pracuje w pełni automatycznie. 
Dzieje się to tylko dzięki zastosowaniu nowoczesnych 
i energooszczędnych rozwiązań technicznych, które zape-
wniają nie tylko bezpieczne  ale i efektywne działanie.
Firma Bartosz sp. j. produkując swoje urządzenia oraz 
wykonując inwestycje pod klucz, kooperuje z wieloma fi r-
mami. Przy wyborze komponentów preferuje tylko produ-
centów , którzy oferują najlepsze rozwiązania techniczne 
zapewniające najlepszą jakość dla użytkownika , a co za 
tym idzie spokój wykonawcy w okresie gwarancyjnym i po-
gwarancyjnym. 

Rys. 1. Stacja uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki.
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PEWNE TEMATY 
WCIĄŻ POWRACAJĄ
W każdym wydaniu jeden z naszych ekspertów odpowiada na często 
zadawane pytania (określanych w Internecie skrótem FAQs).

CO OZNACZAJĄ SKRÓTY UL ORAZ TC-ER 
W ODNIESIENIU DO KABLI 
I PRZEWODÓW ORAZ DLACZEGO 
SĄ ONE ISTOTNE?

Skrót UL pochodzi od  Underwriters Labora-
tories, nazwy niezależnej, amerykańskiej 
organizacji przeprowadzającej testy pro-
duktów, podobnej do niemieckiej VDE. 

W oparciu o przepisy National Electrical Code (NEC, 
określanej również jako NFPA 79) – obowiązującej 
w USA normy bezpieczeństwa instalacji elektrycznych 
- Underwriters Laboratories określa standardy dla 
urządzeń elektrycznych oraz poszczególnych obszarów 
ich zastosowania. Ze względu na surowe wymogi ochro-
ny przeciwpożarowej przewidziane w NEC, aprobaty 
wydane przez UL są uznawane za normy bezpieczeń-
stwa również w wielu innych krajach. TC to skrót od Tray 
Cable (przewód przeznaczony do układania w koryt-
kach). Jest to nazwa nadawana przewodom, które mogą 
być układane na drabinkach i w korytkach kablowych. 
Ponieważ obowiązujące w USA wymogi dotyczące 
ochrony przeciwpożarowej są bardzo surowe, drabin-
ki/korytka kablowe muszą z zasady być zamykane lub 
przewody muszą zostać umieszczone w osłonach. 
W interesie klientów, mając na celu uniknięcie koszto-
wnego i czasochłonnego montażu, stosuje się w coraz 
większym zakresie przewody przeznaczone do mon-
tażu odsłoniętego zgodnie z wymogami UL 1277, NFPA 
79 oraz NEC. Określane są one również nazwą Exposed 
Run (ER) (przebieg odsłonięty). Kabli i przewodów TC-
ER, takich jak HELUKABEL JZ-604 lub TRAYCONTROL 
serii 500 oraz 600, nie trzeba zabezpieczać przy uży-
ciu zamkniętych korytek lub osłon. Upraszcza to mon-
taż przewodów w budynkach lub pomiędzy szafka-
mi sterowniczymi i kontrolowanymi przy ich pomocy 
maszynami. Kable i przewody posiadające certyfi kat UL 
TC-ER oferują projektantom interesujące możliwości 
minimalizacji kosztów montażu, bez uszczerbku dla ja-
kości i poziomu bezpieczeństwa.

CZYM JEST STOPIEŃ OCHRONY 
OBUDOWY URZĄDZENIA I JAK NALEŻY 
INTERPRETOWAĆ OZNACZENIE IP?
Oznaczenie IP (z ang. International Protection Marking 
lub Ingress Protection Marking) określa zapewniany 
przez obudowy urządzeń stopień ochrony przed ciała-
mi obcymi oraz wodą. Bazuje ono na normie IEC 60529 
i zapewnia więcej szczegółowych informacji w celu 
lepszego scharakteryzowania odporności obudowy. 
Oznaczenie IP określa stopień ochrony przy pomocy 
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dwóch cyfr. Pierwsza cyfra oznacza ochronę przed dostępem do niebezpiecznych części umieszczonych wewnątrz 
obudowy oraz przed wnikaniem obcych ciał stałych. Jej maksymalna wartość wynosi 6 i oznacza pyłoszczelność 
obudowy. Druga cyfra oznacza ochronę przed wnikaniem wody. Skala wartości zaczyna się od 0, które oznac-
za „brak ochrony”, rośnie do wartości takich jak 8, która oznacza „ochronę przed skutkami ciągłego zanurzenia 
w wodzie”, a kończy się na wartości  9K, która oznacza „ochronę przed strumieniem wody o wysokim ciśnieniu 
i temperaturze”. Wynika z tego, że obudowa o stopniu ochrony IP00 nie zapewnia żadnej ochrony przed ciałami 
stałymi, nie uniemożliwia dostępu do części niebezpiecznych znajdujących się wewnątrz obudowy, ani nie zapo-
biega negatywnym skutkom przeniknięcia wody do wnętrza. Z kolei obudowa posiadająca stopień ochrony IP11 
chroni przed dostępem ciał stałych o średnicy większej lub równej 50 mm (2 calom) oraz przed padającymi kropla-
mi wody. Ogólny poziom ochrony całego systemu jest jednak tylko tak wysoki, jak stopień ochrony poszczególnych 
komponentów. W związku z tym istotną rolę odgrywają wysokiej jakości dławiki kablowe. Izolują one płaszcz kabla 
i obudowę, redukując jednocześnie naprężenia. Większość dławików kablowych fi rmy HELUKABEL charakteryzuje 
się stopniem ochrony IP68 / IP69K. Obudowy ze stopniem ochrony IP67 lub wyższym niekoniecznie spełniają 
wymogi określone dla niższych stopni. Jeśli ich spełnienie jest wymagane, poszczególne stopnie ochrony muszą 
zostać wskazane odrębnie, np. IP66 / IP67 / IP69K, tak by istniała pewność, że obudowa jest zgodna z wymaganymi 
normami.

PO DRUGIEJ STRONIE 
ATLANTYKU
Z HELUKABEL TRAYCONTROL® 600.Z HELUKABEL TRAYCONTROL® 600.

ATLANTYKUATLANTYKU
Z HELUKABEL TRAYCONTROL® 600.

W ameryce północnej kable i przewody wymagają spe-
cjalnego zabezpieczenia i mogą być układane poza 
zamykanymi osłonami wyłącznie jeśli posiadają odpowie-
dnie aprobaty, tj. TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER. Przewód 
HELUKABEL TRAYCONTROL® 600 otrzymał takie apro-
baty i nadaje się do odsłoniętego i niezabezpieczone-
go montażu na drabinkach i w korytkach kablowych 
prowadzących do maszyn i sprzętu przemysłowego. 
Ten wyjątkowo giętki przewód sterowniczy stosowany 
jest w maszynach wykorzystywanych do projektowania 
i budowy narzędzi oraz urządzeń przemysłowych i do-
skonale nadaje się do zastosowań w branży motoryzacyjnej.

OTWARTY MONTAŻ
Przewód nadaje się do odsłoniętego montażu wewnątrz 
i na zewnątrz pomieszczeń, zgodnie z UL 1277 (TC-ER)

OGNIOOCHRONNOŚĆ
Ogień nie stanowi zagrożenia, gdyż przewód jest pro-
duktem uniepalnionym, samogasnącym (CSA FT4)

ODPORNOŚĆ
Przewód odporny jest na przedłużone narażenie na dzia-
łanie olejów i smarów zgodnie z wymogami norm Oil 
Res I oraz II.
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BALANSOWANIE 
NA BĘBNIE
 
HELUKABEL sponsoruje bębny kablowe 
na potrzeby zawodów Berlin Trials Cup.

Pod koniec marca 2016  około 18 000 fanów kolarstwa 
wzięło udział w Berliner Fahrradschau, największych 
na świecie targach związanych z kolarskim stylem ży-
cia, które odbyły się na „Stacji” - w budynku dawnej 
towarowej stacji kolejowej. Entuzjaści jazdy na rowe- 
rze poznawali tam najnowsze trendy pojawiające się  
w świecie kolarstwa i z zapartym tchem oglądali różnora- 
kie pokazy oraz zawody. Jednymi z nich były pucha-
rowe zawody Berlin Trials Cup. Są one rozgrywane  
z udziałem sportowców amatorów i zawodowców, 
którzy próbują pokonać różnorodne, najeżone prze- 
szkodami trasy. Zawodnicy muszą wykazać się odwagą  
i wytrzymałością, starając się nie utracić równowagi 
podczas manewrowania rowerem na trudnych odcin- 
kach toru. Czasem nawet przeskakują z jednej prze- 
szkody na inną, balansując na tylnym kole. Frank Drygal-
la jest organizatorem Trials Cup i zaplanował trasę do 
pokonania podczas zawodów. Rozmieścił na niej głazy, 
pnie drzew, a nawet potężne bębny kablowe. „Każde-
go roku próbuję w jak największym stopniu zróżnicować 
poszczególne odcinki. Poruszanie się pomiędzy kolej-
nymi przeszkodami stanowi wyzwanie dla kolarzy, gdyż 
muszą oni w każdym przypadku radzić sobie z różnica-
mi pomiędzy materiałami, z których przeszkody zostały 
wykonane”. Na przykład jeden z odcinków składa się 
wyłącznie z bębnów kablowych HELUKABEL. Znajdują 
one bardzo wszechstronne zastosowanie ze względu 
na różnorodne kształty i rozmiary. „Możemy zmieniać 
stopień trudności poszczególnych tras i poziomów zmie-
niając ułożenie bębnów lub łącząc je na różne sposoby” 
- mówi Drygalla.
Kolarze biorący udział w Bike Trial mają po dwie 
minuty na przejechanie danego odcinka. Każdy, 
kto podeprze się nogą, otrzymuje punkty karne. 
Łącznie zawodnicy trzykrotnie pokonują pięć 
odcinków. Wygrywa osoba, która zbierze naj-
mniej punktów.
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BERLIN  
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NAGRODA 
ZA NASZĄ 
APLIKACJĘ 
MOBILNĄ!

HELUKABEL Polska nagrodzony statuetką e.Lider 
w kategorii NOWE MEDIA I APLIKACJE MOBILNE! 
W konkursie skierowanym do producentów, dostawców 
usług oraz stowarzyszeń działających na rzecz branży 
elektroenergetycznej konkurencja była bardzo wyso-
ka, jednak Jury doceniło naszą aktywność w obszarze 
Nowych Mediów oraz aplikację mobilną HELUKABEL 
Polska, oferującą łatwy dostęp do naszych produktów 
i wiele przydatnych funkcji.

Organizatorem konkursu jest Grupa Medium Sp. z o.o. 
– wydawca miesięcznika „elektro.info”, a jego celem pro-
mowanie oryginalnych i nowoczesnych rozwiązań kon-
strukcyjnych i technologicznych, z naciskiem na ener-
gooszczędność i oddziaływanie na środowisko natu-
ralne, podkreślenie jakości i bezpieczeństwa produktu, 
a także wyróżnienie atrakcyjności i sposobu promocji 
w branży elektroenergetycznej.

Zachowanie najwyższej jakości we wszystkich obsza-
rach funkcjonowania HELUKABEL Polska jest dla nas 
najwyższym priorytetem – cieszymy się, że po raz kolej-
ny zostało to docenione!

HANNOVER 
MESSE 
2017

POLSKA Krajem partnerskim podczas Hannover 
Messe 2017
Targi w Hanowerze są najważniejszymi i największy-
mi targami przemysłowymi na świecie. Krajem Par-
tnerskim tegorocznej edycji Hannover Messe jest Pol-
ska. Dla naszego kraju jest to doskonała okazja do 
zaprezentowania nowych, technologicznie zaawan-
sowanych produktów, rozbudowania relacji na arenie 
międzynarodowej oraz pokazania siły i dynamiki pol-
skiej gospodarki.
Wzorem lat ubiegłych nasza centrala HELUKABEL w Niem-
czech jest jednym z uczestników tegorocznej edycji. Jako 
wiodący producent specjalistycznych kabli i osprzętu 
kablowego zaprezentuje odwiedzającym ciekawe pro-
pozycje nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań 
Wykwalifi kowani pracownicy odpowiedzą na wszystkie 
pytania, pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości doty-
czące naszych produktów lub procesu doboru prze-
wodów i osprzętu kablowego
W związku z patronatem naszego kraju nad targami 
Hannover Messe, na stoisku nie zabraknie akcentów 
w postaci tradycyjnych polskich przekąsek czy trunków. 
Będzie można spotkać także pracowników odzianych 
w tradycyjne staropolskie kontusze.
Już dziś zapraszamy do uczestnictwa w tym wielkim wy-
darzeniu !!!
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PRZEWODY 
HELUPOWER 
1000 RV-K
NOWOŚĆ W OFERCIE 
KABLI ZASILAJĄCYCH.

Elastyczny kabel zasilający z kolorowymi żyłami .
Przeznaczony jest do zasilania urządzeń elektrycznych 
w sieciach niskiego napięcia. Elastyczna konstrukcja 
ułatwia instalacje i umożliwia zastosowanie zarówno do 
zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych. Powłoka 
zewnętrzna kabla wykonana jest ze specjalnej mieszan-
ki PVC, dzięki czemu kabel jest odporny na działanie 
warunków atmosferycznych oraz nadaje się do bez-
pośredniego ułożenia w ziemi. Niewątpliwą zaletą jest 
wykonanie izolacji żył z XLPE ( polietylen usieciowany).
Kabel może pracować w podwyższonej temperaturze 
do 90 °C i charakteryzuje się większą odpornością na 
przeciążenia i zwarcia. Dlatego nadaje się do stosowa-
nia w  instalacjach, gdzie występuje wysoka długotrwała 
obciążalność prądowa.
HELUPOWER 1000 RV-K jest płomienioodporny i samo-
gasnący zgodnie z PN-EN 60332-1.
Produkt dostępny jest do pięciu żył w przekrojach od 1,5 
do 120 mm2

WSPARCIE 
DLA TEATRU 
SYRENA
HELUKABEL Polska brała udział w jednym z wa-
żniejszych dla rozwoju Teatru Syrena projektów, 
który obejmował remont w przestrzeniach dolne-
go i górnego foyer.
Prace związane były z przebudową tej części teatru 
oraz zaprojektowaniem i założeniem nowej instalacji 
elektrycznej, co konieczne było ze względu na budowę 
nowej sceny w foyer dolnym (podłączenie świateł sce-
nicznych oraz urządzeń akustycznych). Na potrzeby 
prac remontowych przekazaliśmy zasilające przewody 
energetyczne NYY-J, które mogą być  stosowane w zie-
mi, wodzie, betonie, pomieszczeniach wewnętrznych, 
kanałach kablowych, elektrowniach, przemyśle, roz-
dzielniach jak i sieciach miejscowych, jeśli nie grozi wy-
stąpienie szkód mechanicznych. Przewody NYY-J speł-
niły wszystkie parametry techniczne, które zakładał 
projekt.
Remont pozwolił na stworzenie z dolnego foyer miej-
sca, w którym kultura w formie małych form teatralnych, 
koncertów i debiutów będzie łączyła się z miejscem 
o charakterze gastronomicznym. Dzięki temu Teatr 
Syrena staje się miejscem otwartym nie tylko w dni gra-
nia spektakli na dużej scenie. Przygotowanie małej sce-
ny to również szansa na wdrożenie programu wspie-
rania młodych twórców.
 
Więcej informacji na temat przewodów NYY-J znajdą 
Państwo na naszej stronie w katalogu produktów.

WIĘCEJ INFORMACJI
NA HELUKABEL.PL
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Kuźnia Inicjatyw “Wiskitki.org” rozpoczyna kampanię zbie-
rania funduszy na stworzenie domu wsparcia dla rodzin, 
które potrzebują pomocy w wychowaniu dzieci. Stowa-
rzyszenie chce we współpracy m.in. z ośrodkami pomocy 
społecznej docierać do najbardziej potrzebujących rodzin: 
najuboższych, wielodzietnych, niesamodzielnych. W wielu 
tych rodzinach istnieje ryzyko odebrania dzieci do rodzin 
zastępczych. Pomóc może każdy, chociażby przekazując 
1% podatku. 
- W ubiegłym roku m.in. poprzez warsztaty wychowania dzieci 
i spotkania z psychologiem pomogliśmy 36 rodzinom. Dzięki 
temu doświadczeniu poznaliśmy ogromne potrzeby i skalę 
problemu. Chcemy stworzyć miejsce, w którym rodzice będą 
mogli rozwiązać swoje problemy, a dzieci spędzą aktywnie 
i miło czas. - mówi Jakub Kamiński, prezes Kuźni 
Inicjatyw “Wiskitki.org” i dodaje - Potrzebę stworze-
nia Domu Mądrego Wychowania dostrzegają także nasi par-
tnerzy. Naszą tegoroczną kampanię 1% wspiera m.in. ogól-
nopolska fi rma Helukabel z Radziejowic.
Stowarzyszenie zwraca uwagę na zatrważające dane. 
Źródła rządowe podają, że w 2015 r. wsparcia w wychowa-
niu dzieci potrzebowało ponad 40 000 rodzin. Rodzicom 
odebrano 57 000 dzieci! Co trzecie dziecko przeżyło roz-
łąkę z rodzicami ze względu na brak właściwej opieki i wy-
chowania.
Wszyscy rodzice wiedzą jak ważną rolę w życiu każdej 
Rodziny pełni DOM. Dom pełen miłości, wyrozumiałości 
i wsparcia to idealne połączenie jednak z różnych po-wodów 
nie zawsze jest to możliwe. Dlatego wsparcie rodzin i budowa 
Domu Mądrego Wychowania to inicjatywa, której należy 
pomagać. Informacja o planowanej Akcji poruszyła nas 
i nie mogliśmy przejść obok niej obojętnie, poza tym czujemy 
się zobowiązani wspierać inicjatywy lokalne, są one bliższe 
naszemu sercu.  - Tomasz Koziarek Dyrektor Marketin-
gu HELUKABEL Polska
Kuźnia Inicjatyw “Wiskitki.org” zachęca do wsparcia akcji. 
Uruchomiona została specjalna strona 
www.madrewychowanie.org.pl, na której znajduje się dar-
mowy program do rozliczenia podatku za 2016 r. Pomóc 
można również umieszczając link na swojej stronie in-
ternetowej, czy wieszając plakat w swoim sklepie albo 
zakładzie pracy.

HELUKABEL POLSKA 
WSPIERA AKCJĘ 
CHARYTATYWNĄ 
MĄDRE WYCHOWANIE
Zawsze bądź szlachetny. 
Bądź do pomocy gotowy... 
Johann Wolfgang Goeth



HELUKABEL POLSKA Sp. z o.o.

Krze Duże 2
96-325 Radziejowice
tel.: 46 858 01 00, 
fax. 46 858 01 17 
e-mail: biuro@helukabel.pl

www.helukabel.pl

FIRMA HELUKABEL GMBH 
W PRZECIĄGU ROKU 
ODZYSKAŁA 
OD KLIENTÓW:

BIURA REGIONALNE:
GDYNIA
ul. Hutnicza 3, budynek B1, 
81-212 Gdynia
tel.: +48 58 733 01 45
fax. +48 46 858 01 18
BIELSKO-BIAŁA
ul. Montażowa 7
43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 821 12 96
fax. +48 46 858 01 18

POZNAŃ
ul. Jawornicka 8
60-161 Poznań
tel.: +48 61 868 95 91
fax. +48 46 858 01 18
WROCŁAW
ul Siostrzana 4/1
53-029 Wrocław
tel.: +48 71 348 33 03
fax. +48 46 858 01 18

58,989  
bębnów w 15 różnych rozmiarach

19,54 4.3 
m³ (690,200 ft³) drewna zostało użyte  

do wykonania tych bębnów

*Do obliczeń dla każdego drzewa założyliśmy: średnią wysokość 25 m, średnicę 40 cm

6, 224 
drzew zostało uratowanych, 

po przez ponowne wykorzystanie  
materiałów*


