
News’y wiosna 2013Poznaj naszych Pracowników

Szanowni Państwo,

Jeszcze nie tak dawno składaliśmy sobie świąteczno-noworoczne 

życzenia, a już za naszymi oknami widać pierwsze oznaki  

wiosennej aury. Topnieje śnieg, a fauna i flora budzi się do życia. 

Wiosna jak żadna inna pora roku, sprzyja wszelkim zmianom,  

odnowie i nowościom. Wiosna, to też znak dla naszej branży,  

że zbliżają się największe w Polsce międzynarodowe targi automatyki  

– AUTOMATICON 2013.

Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów  
AUTOMATICON 2013 
Warszawa 19 – 22 marca 2013, Hala 1 – stoisko B6

Drodzy Klienci, Czytelnicy, w Wasze ręce oddajemy nasze najnowsze 

wydanie kwartalnika News’y HELUKABEL. W aktualnym numerze 

znajdą Państwo ciekawe artykuły, między innymi o zastosowaniu 

przewodów HELUKABEL w najpotężniejszym optycznym teleskopie 

na półkuli południowej. Ponadto zapraszamy do lektury opracowania 

o przewodach zasilających i sterowniczych wykorzystywanych 

w energetyce i budownictwie.

Zapoczątkowany w poprzednim wydaniu cykl prezentacji 

działów w naszej firmie, spotkał się z Państwa strony z dużym 

zainteresowaniem, dlatego w bieżącym wydaniu zapraszamy do 

poznania naszych kolejnych pracowników.

Życzymy ciekawej lektury 

i jak najwięcej słonecznych, wiosennych dni.

Nad głowami - śnieżny błękit, 
pod stopami zieleń śnieżna.

Płyną chmury jak piosenki, 
białe chmury - kłębki pierza!

Ptak jak ziemi szara grudka, 
na błękicie chwali wiosnę.

Skowronkowa płynie nutka, 
najpiękniejsza z wszystkich piosenek.

Zima, zima - biała księga, 
moc radości i zachwytów…

Lecz po nowy tom już sięgasz, 
tytuł: wiosna. Piękny tytuł.

„Wiosna”  
Czesław Janczarski

HELUKABEL Polska Sp. z o.o. • Krze Duże 2, 96-325 Radziejowice • kontakt: tel.+48 46 858 01 00 • e-mail: biuro@helukabel.pl

Jak Państwo z pewnością wiecie nowoczesne technologie czy najnow-

sze linie produkcyjne to nie wszystko, prawdziwą siłę w firmie stanowią 

ludzie. To oni wspólnie pracują na jej sukces oraz decydują o jej rozwoju. 

W wydaniu zima 2012 naszego kwartalnika zapoczątkowaliśmy cykl pre-

zentacji poszczególnych działów naszej firmy. Okazało się, że taka forma 

spotkała się z dużym zainteresowaniem z Państwa strony. Będziemy da-

lej kontynuować prezentację naszej „firmowej rodziny”, czyli tego, co 

najcenniejsze w firmie.

Menadżerowie Produktów: 
Mariusz Rudziński - Kable i Przewody, Artur Block - Osprzęt Kablowy

Obecnie dwóch muszkieterów, piórem i mową przekazują swoją wiedzę o tajnikach produktów 

z naszej oferty produktowej. Tworzą zespół w pełni uzupełniający się. Bogate doświadczenie 

i wiedza obu Menadżerów to oręż trudny do sforsowania. Na co dzień wspierają Dział Handlowy 

jak i ściśle współpracują z Działem Marketingu. Spotkacie ich na konferencjach, targach branżo-

wych, seminariach naukowych. Zawsze są głodni ciekawych wyzwań. 

Dział Zakupów: 
Tomasz Fornal – Kierownik Działu Zakupów, Iza Grabska – Specjalista ds. Zakupów

Efektywnie i sprawnie zarządza zaopatrzeniem magazynu w naszej firmie. Ważnym zadaniem 

tego działu jest sterowanie procesem zakupów dążąc do optymalizacji zamówień zgodnie z ak-

tualnymi potrzebami firmy. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom systemowym mogą kontrolować 

i analizować bieżące stany zapasów, czuwać nad właściwą realizacją zamówień. Do zadań naszego 

działu zakupów należy także poszukiwanie i nawiązywanie nowych kontaktów z dostawcami za-

równo krajowymi jak i zagranicznymi.

Dyrektor ds. Handlu i Marketingu 
Tadeusz Rytel

Dział Marketingu:
Specjalistki ds. Marketingu,

Dominika Wirowska, Katarzyna Chrościcka 

Tworzą go dwie zwariowane, pełne pomysłów dziewczyny na cze-

le, których stoi wymagający, ale sprawiedliwy Szef. Stanowią zgrany 

zespół, który jest „okiem i uchem” na rynek oraz potrzeby naszych 

Klientów. Trwają na straży, będąc jednocześnie wsparciem dla działu 

sprzedaży. Organizując wiele ciekawych akcji marketingowych, unikają 

szablonowości starając się dopasować do oczekiwań odbiorców. Dba-

ją o jak najlepszy wizerunek firmy, budując dobre relacje z Klientami 

oparte na zaufaniu oraz lojalności.
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Silnoprądowe kable zasilające 
i sterownicze z oferty 
HelukaBel® stosowane 
w energetyce i budownictwie
Firma HELUKABEL® jest producentem kabli 

oraz przewodów sterowniczych do zastoso-

wania w energetyce i automatyce, dedyko-

wanych wielu gałęziom przemysłu. Centrala 

naszej firmy znajduje się w Hemmingen koło 

Stuttgartu. HELUKABEL® posiada oddzia-

ły terenowe i przedstawicielstwa handlo-

we w 59 krajach na całym świecie. W Pol-

sce reprezentowany jest przez HELUKABEL 

Polska Sp.zo.o. z magazynem centralnym 

w miejscowości Krze Duże k/Radziejowic. 

Do Państwa dyspozycji są regionalne biura 

handlowe rozlokowane w Gdyni, Poznaniu, 

Wrocławiu, Bielsku-Białej i w centrali firmy.

Rozwój przemysłu, zmiany urbanistyczne 

w obrębie istniejących aglomeracji niosą za 

sobą potrzebę modernizacji lub też likwidacji 

napowietrznych linii zasilających. Rozwiąza-

niem dla tych zmian są kable elektroenerge-

tyczne. Kabel jest to rodzaj przewodu jedno 

lub wielożyłowego, otoczonego wspólną 

powłoką izolacyjną. Chroni ona przed prze-

dostaniem się wilgoci lub innych substancji 

szkodliwie działających na izolację, uszkodze-

niami mechanicznymi oraz porażeniem prą-

dem elektrycznym.

Z określeniem kabel kojarzy się przewód 

ułożony w ziemi. Takie było do tej pory 

przeznaczenie kabli, ale ze względu na ich 

zalety, zastosowanie ich zostało rozszerzo-

ne. Obecnie można je układać w kanałach 

kablowych, na ścianie, na konstrukcjach, 

w rurach osłonowych, zawieszać na lin-

kach nośnych itp. Linie kablowe stosuje się 

przede wszystkim wszędzie tam, gdzie pro-

wadzenie linii napowietrznych jest kłopotli-

we oraz niewskazane ze względu na gęstą 

zabudowę i wysokie uprzemysłowienie. Do-

tyczy to szczególnie zakładów przemysło-

wych oraz obszarów miejskich.

Jako elektroenergetyczne linie kablowe sto-

sowane są kable o budowie wielożyłowej, 

bądź wiązki kabli jednożyłowych w układzie 

trójfazowym – ułożone we wspólnej trasie 

kablowej. W takich przypadkach trasa kablo-

wa składa się zazwyczaj z zestawu elemen-

tów konstrukcyjnych połączonych ze sobą, 

tworząc ciąg ułożony na określonym odcin-

ku – stanowiący konstrukcję nośną instalacji 

elektroenergetycznych, sterowniczych i te-

lekomunikacyjnych.

Oczywistym jest że linie kablowe są droższe 

od linii napowietrznych i zazwyczaj stosuje 

się je w przypadkach, gdy:

– występująca strefa zabrudzeniowa unie-

możliwia eksploatację linii napowietrz-

nych (np. pyły, gazy żrące itp.)

– istnieje konieczność przekraczania du-

żych zbiorników wodnych – np. kanały, 

zatoki morskie czy morza

– planowana jest rozbudowa i zwiększony 

w przyszłości pobór energii – dołożenie 

kabla jest łatwiejsze, niż przebudowa li-

nii napowietrznej na wielotorową lub jej 

modernizacja na wyższe obciążenia

– linie napowietrzne kolidują z obszarami 

zamieszkanymi – ze względów estetycz-

nych i urbanistycznych

Jednym z podstawowych typów kabli sto-

sowanych w energetyce i budownictwie 

jaki możemy zaproponować są kable elek-

troenergetyczne niskiego napięcia NYY-J/

NYY-O (0,6/1kV). Kable te produkowane są 

najczęściej jako 4- lub 5-żyłowe z żyłami 

miedzianymi o izolacji i powłoce z polwini-

tu (PVC). Kable te produkowane są również 

z żyłami aluminiowymi, oznaczenie tych 

kabli ma postać NAYY.

W ramach poszerzenia asortymentu ka-
bli elektroenergetycznych dostępnych 
dla naszych klientów w ciągu 24 godzin 
wprowadzamy na magazyn w Polsce ka-
ble niskiego napięcia o izolacji z poliety-
lenu usieciowanego (XLPE). Na magazy-
nie dostępne są dwa wykonania kabli 
w izolacji z polietylenu usieciowanego:

• z żyłami miedzianymi (YKXS)
• z żyłami aluminiowymi (YAKXS).

Kable te mogą pracować w podwyższo-

nej temperaturze do 90°C i charakteryzu-

ją się większą odpornością na przeciążenia 

i zwarcia w stosunku do kabli w izolacji i po-

włoce z PVC.

Inna grupą kabli elektroenergetycznych 

dostępnych z naszej oferty produktowej 

są bezhalogenowe kable N2XH lub N2XCH 

(wykonanie z żyłą koncentryczną) oraz bez-

halogenowe kable ognioodporne czyli tzw. 

kable bezpieczeństwa NHXH FE180 E30 lub 

NHXH FE180 E90. Kable te charakteryzują 

się tym, że izolacja kabli zachowuje swoją 

funkcję podczas oddziaływania ognia przez 

określony czas.

Dzięki tej funkcji, zapewniają dopływ ener-

gii elektrycznej do urządzeń, których dzia-

łanie w warunkach pożaru jest niezbędne 

do prowadzenia szybkiej i bezpiecznej akcji 

ratunkowej. Kable te są odporne na roz-

przestrzenianie się ognia, nie emitują tok-

sycznych i korozyjnych gazów oraz gęstych 

dymów podczas procesu spalania.

Oferta produktowa HELUKABEL Polska 
obejmuję bardzo szeroką gamę kabli 
i przewodów, które już teraz są dostęp-
ne w ciągu 24 godzin.

Kable elektroenergetyczne ze względu na 

swoje zastosowanie wymagają szybkiego 

czasu dostawy co jest bardzo istotne w cza-

sie likwidacji sytuacji awaryjnych jak również 

w planowanych inwestycjach. Nasze bardzo 

sprawnie działające centrum logistyczno – 

magazynowe oraz rozbudowana sieć part-

nerów handlowych pozwala na dostarczenie 

zamówionego towaru w ciągu 24 godzin. 

Do Państwa dyspozycji są również Mena-

dżerowie Produktu którzy swoją wiedzą 

i doświadczeniem zawodowym pomagają 

w rozwiązywaniu zagadnień technicznych 

jak i doborem produktów dedykowanych.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Spojrzeć w głąb przeStrzeni koSmicznej
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kable HeLUkAbeL® 
w najpotężniejszym optycznym 
teleskopie na półkuli południowej.
Wiele przełomowych odkryć w dziedzinie astrofizyki osiągnięto dzięki rozwojowi 
narzędzi umożliwiających badanie nowych obszarów i prowadzenie obserwacji. 
Jedną z takich dziedzin jest badanie podczerwonej część widma światła. Dotyczy to 
emitowanego przez ciała niebieskie światła o długościach fal z „czerwonego” krańca 
spektrum i o umożliwienie jego obserwacji i badań ludzkim okiem.

Spektrografia w podczerwieni
Na Uniwersytecie Wisconsin-Madison (UW) 

trwają prace nad budową astronomicznego 

instrumentu do pomiaru sygnałów w pod-

czerwieni, który nosi nazwę Robert Stobie 
Spectrograph Near Infrared Arm (w skró-

cie RSS-NIR). Urządzenie to zostanie zainsta-

lowane w ośrodku Southern African Large 

Telescope (SALT), znajdującym się na Pustyni 

Karoo w Afryce Południowej. Za pomocą tego 

narzędzia astronomowie będą mogli poszuki-

wać dalekich i słabych obiektów we wszech-

świecie oraz uzyskać odpowiedzi na pytania 

związane z formowaniem się i z ewolucją 

gwiazd oraz galaktyk.

Jedną z większych trudności związanych z ob-

serwacjami astronomicznymi w podczerwieni 

jest to, że wszystkie obiekty, w tym również 

sama aparatura, emitują promieniowanie pod-

czerwone, które wpływa na wyniki obserwacji. 

Emisja promieniowania podczerwonego wzra-

sta wraz z temperaturą obiektu. Aby ograni-

czyć wpływ emisji ciepła przez urządzenia i in-

strumenty, całe urządzenie RSS-NIR musi być 

schłodzone do bardzo niskich temperatur.

Dlatego, detektor podczerwieni, który reje-

struje obrazy, umieszczony jest w izolowanej 

kriogenicznej obudowie, gdzie utrzymywa-

na jest temperatura -150°C. Komora, która 

umieszczona jest przed obudową zawiera sze-

reg ruchomych mechanizmów, schłodzonych 

do temperatury -40°C., konfigurujących urzą-

dzenie do pracy w różnych trybach obserwacji. 

Ruchome części urządzenia RSS-NIR wyposa-

żone są w silniki, czujniki położenia i tempera-

tury oraz w elementy grzewcze zapewniające 

utrzymywanie stałej, kontrolowanej tempe-

ratury. Wszystko to wymaga poprowadzenia 

kabli, łączących różne elementy systemu z ze-

wnętrznymi urządzeniami sterującymi.

Wyzwania związane z okablowaniem
Poprowadzenie kabli przesyłających sygna-

ły elektryczne przez grubą, izolowaną ścianę 

komory (-40°C) jest bardzo trudne, ponieważ 

ściana musi działać jak bariera termiczna oraz 

przeciwwilgociowa. Aby do minimum ograni-

czyć ilość miejsc, w których kable przechodzą 

z tej komory do obudowy zewnętrznego mo-

dułu sterującego, urządzenie zaprojektowano 

tak, aby czujniki i elementy wykonawcze ko-

munikowały się ze sobą wewnętrznie, poprzez 

sieci szeregowe. Jednocześnie kable zamo-

cowane na wspornikach w komorze (-40°C), 

ułożono tak, aby zapewnić swobodę ruchu 

częściom ruchomym.

kaBle Dla enerGetyki

Dlaczego przewody HELUKABEL®?
Dokonując wyboru, ważne było to, aby 

przewody zachowywały wysoką giętkość 

w niskich temperaturach, mogły pracować 

w prowadnicach kablowych oraz wytrzy-

mywały ciągłe obciążenia mechaniczne. 

Jednym z najsurowszych wymagań sta-

wianych przez twórców urządzenia RSS-

-NIR, było dobranie odpowiedniego kabla 

do budowy sieci, który posiadałby dodat-

kowe pary ekranowane oraz płaszcz poli-

uretanowy (PUR). Wybrano przemysłowy 

kabel sieciowy HELUKAT® 100S S-FTP 
4 żyły Drag Chain Eco, zawierający cztery 

żyły z linki miedzianej. Czterożyłowa bu-

dowa kabla umożliwia jego efektywniejsze 

ułożenie, niż kabli dwuparowych, co po-

zwala na użycie kabla o mniejszej średnicy 

i mniejszym promieniu gięcia. Ponadto, 

dzięki ograniczającej tarcie powłoce żył 

i miedzianemu oplotowi osłoniętemu po-

włoką poliuretanową, kabel ten może być 

stosowany w miejscach, w których wystę-

pują ciągłe obciążenia mechaniczne oraz 

bardzo niskie temperatury (do -40°C). 

Po zweryfikowaniu przydatności tego prze-

wodu w toku różnorodnych testów, któ-

rych warunki starano się możliwie najbar-

dziej zbliżyć do rzeczywistych warunków 

eksploatacyjnych, HELUKAT® 100S S-FTP 

został zainstalowany w urządzeniu RSS-NIR, 

w którym jest wykorzystywany na stałe.

Inne, zastosowane dotychczas  
przewody HELUKABEL®:

DATAPUR-C  

przewód ekranowany, EMV-typ preferowany, 

zewnętrzna opona PUR

DeviceNet™ PUR  

przewód wewnętrzny, do układania na stałe

Industrial USB S-BUS 

przewód stosowany w przemyśle ciężkim,  

do prowadnic kablowych

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR  

przewód do prowadnic kablowych, 

bezhalogenowy, EMV-typ preferowany

SUPERTRONIC-C-PUR  

przewód do prowadnic kablowych,  

EMV-typ preferowany
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nyy-J/nyy-o 0,6/1kV
Żyły miedziane, Temp. pracy: połączenia ruchome od –5°C do +50°C,  

ułożenie na stałe od –40°C do +70°C, Liczba żył od 1 do 61,  

Przekroje żył od 1,5 mm² do 630 mm²

(n) yyö-J 0,6/1kV
Żyły miedziane, Temp. pracy: połączenia ruchome od –5°C do +50°C,  

ułożenie na stałe od –30°C do +70°C, Liczba żył od 2 do 10,  

Przekrój żyły: 1,5 mm², Odporny na działanie benzyny, oleju,  

Do stosowania na stacjach benzynowych

nayy 0,6/1kV
Żyły aluminiowe, Temp. pracy: połączenia ruchome od –5°C do +50°C,  

ułożenie na stałe od –40°C do +70°C, Liczba żył od 1 do 4,  

Przekroje żył od 16 mm² do 630 mm²

n2XH 0,6/1kV
Żyły miedziane, Izolacja bezhalogenowa bez funkcji podtrzymania pracy, 

Temp. pracy: połączenia ruchome od –5°C do +50°C, ułożenie na stałe od 

–30°C do +90°C, Liczba żył od 1 do 30, Przekroje żył od 1,5 mm² do 300 mm²

ykXs 0,6/1kV
Żyły miedziane, Temp. układania: min -5°C,  

Temp. pracy: ułożenie na stałe od –30°C do +90°C,  

Liczba żył od 1 do 5, Przekroje żył od 1,5 mm² do 240 mm²

n2XcH 0,6/1kV
Żyły miedziane, Izolacja bezhalogenowa bez funkcji podtrzymania pracy,  

Ekran koncentryczny z drutów miedzianych i taśmy miedzianej, Temp. pracy: 

połączenia ruchome od –5°C do +50°C, ułożenie na stałe od –30°C do +90°C,  

Liczba żył od 2 do 30,Przekroje żył od 1,5 mm² do 240 mm²

yakXs 0,6/1kV
Żyły aluminiowe, Temp. układania: min -5°C,  

Temp. pracy: ułożenie na stałe od –30°C do +90°C, Liczba żył od 1 do 5,  

Przekroje żył od 1,5 mm² do 240 mm²

nHXH Fe180 e30 0,6/kV
Żyły miedziane, Izolacja bezhalogenowa z funkcją podtrzymania pracy 30 min,  

Temp. pracy: ułożenie na stałe od –30°C do +70°C, Dopuszczalna temp. na 

żyle +90°C, Liczba żył od 1 do 30, Przekroje żył od 1,5 mm² do 300 mm²

nYcY 0,6/1kV
Żyły miedziane, Ekran koncentryczny z drutów miedzianych,  

Temp. pracy: połączenia ruchome od –5°C do +50°C,  

ułożenie na stałe od –40°C do +70°C,  

Liczba żył od 2 do 61, Przekroje żył od 1,5 mm² do 6 mm²

nHXcH Fe180 e30 0,6/1kV
Żyły miedziane, Izolacja bezhalogenowa z funkcją podtrzymania pracy 30min,  

Ekran koncentryczny z drutów miedzianych i taśmy miedzianej, Temp. pracy:  

ułożenie na stałe od –30°C do +70°C, Dopuszczalna temp. na żyle +90°C,  

Liczba żył od 2 do 30,Przekroje żył od 1,5 mm² do 240 mm²

nYcwY 0,6/1kV
Żyły miedziane, Ekran koncentryczny z drutów miedzianych i taśmy 

miedzianej, Temp. pracy: połączenia ruchome od –5°C do +50°C,  

ułożenie na stałe od –40°C do +70°C, Liczba żył od 2 do 4,  

Przekroje żył od 10 mm² do 240 mm²

nHXH Fe180 e90 0,6/kV
Żyły miedziane, Izolacja bezhalogenowa z funkcją podtrzymania pracy 90min,  

Temp. pracy: ułożenie na stałe od –30°C do +70°C, Dopuszczalna temp. na 

żyle +90°C, Liczba żył od 1 do 12, Przekroje żył od 1,5 mm² do 300 mm²

nyky-J 0,6/1kV
Żyły miedziane, Powłoka z ołowiu spełniająca wymagania EMC, Temp. pracy: 

połączenia ruchome od –5°C do +50°C, ułożenie na stałe od –30°C do +70°C, 

Liczba żył od 3 do 40, Przekroje żył od 1,5 mm² do 240 mm²,  

Odporny na działanie benzyny, oleju, węglowodorów,  

Do stosowania na stacjach benzynowych

nHXcH Fe180 e90 0,6/1kV
Żyły miedziane, Izolacja bezhalogenowa z funkcją podtrzymania pracy 90min, 

Ekran koncentryczny z drutów miedzianych i taśmy miedzianej, Temp. pracy: 

ułożenie na stałe od –30°C do +70°C, Dopuszczalna temp. na żyle +90°C, 

Liczba żył od 2 do 30,Przekroje żył od 1,5 mm² do 240 mm²

n2Xsy 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
Żyła miedziana, Izolacja żyły z XLPE, Zewnętrzna powłoka PVC,  

Temp. układania: min. –5°C, Temp. pracy max. 90°C, Liczba żył: 1, Przekroje żył  

od 35 mm² do 500 mm², Żyła powrotna miedziana od 16 mm² do 35 mm²

H05V-k/H07V-k 300/500V 450/750V
Giętki, Żyły kolorowe, Temp. pracy: połączenia ruchome  

od –5°C do +70°C, ułożenie na stałe od –30°C do +80°C, Liczba żył: 1,  

Przekroje żył od 0,5 mm² do 240 mm²

na2Xsy 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
Żyła aluminiowa, Izolacja żyły z XLPE, Zewnętrzna powłoka PVC, Temp. 

układania: min. -5°C, Temp. pracy max. 90°C, Liczba żył: 1, Przekroje żył od 50 

mm² do 500 mm², Żyła powrotna miedziana od 16 mm² do 35 mm²

 pięcionormowY H05V2-k/H07V2-k 300/500V 450/750V
Giętki, Żyły kolorowe, Temp. pracy: połączenia ruchome od –5°C do +90°C, 

ułożenie na stałe od –30°C do +90°C, Liczba żył: 1, Przekroje żył  

od 0,5 mm² do 240 mm², Zgodny z normami HAR-UL-CSA-AWM-MTW

n2Xs2y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
Żyła miedziana, Izolacja żyły z XLPE, Zewnętrzna powłoka PE, Temp. układania:  

min. -20°C, Temp. pracy max. 90°C, Liczba żył: 1, Przekroje żył  

od 35 mm² do 500 mm², Żyła powrotna miedziana od 16 mm² do 35 mm²

H05Z-k/H07Z-k 300/500V 450V/750V
Giętki, Żyły kolorowe, Bezhalogenowy, Temp. pracy:  

połączenia ruchome od –5°C do +90°C, ułożenie na stałe od –40°C do +90°C,  

Liczba żył: 1, Przekroje żył od 0,5 mm² do 240 mm²

na2Xs2y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
Żyła aluminiowa, Izolacja żyły z XLPE, Zewnętrzna powłoka PVC, Temp. 

układania: min. -20°C, Temp. pracy max. 90°C, Liczba żył: 1, Przekroje żył od 

50 mm² do 500 mm², Żyła powrotna miedziana 16 mm² do 35 mm²

HelutHerM 145 300/500V 450/750V 
Giętki, Żyły kolorowe, Bezhalogenowy, Cynowany,  

Temp. pracy: połączenia ruchome od –35°C do +120°C, ułożenie na stałe  

od –55°C do +145°C, Liczba żył: 1, Przekroje żył od 0,5 mm² do 240 mm²

n2Xs (F) 2y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
Żyła miedziana, Izolacja żyły z XLPE, Zewnętrzna powłoka PE,  

Usieciowany wzdłużnie, Temp. układania: min. -20°C, Temp. pracy max. 90°C, 

Liczba żył: 1, Przekroje żył od 35 mm² do 500 mm²,  

Żyła powrotna miedziana od 16 mm² do 35 mm²

sinGle 600-o/sinGle 600-J 0,6/1kV
Giętki, Żyła czarna lub żółto-zielona, Podwójna powłoka, Temp. pracy: 

połączenia ruchome od –5°C do +90°C, ułożenie na stałe od –40°C do +90°C, 

Liczba żył: 1, Przekroje żył od 6 mm² do 240 mm²

na2Xs (F) 2y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
Żyła aluminiowa, Izolacja żyły z XLPE, Zewnętrzna powłoka PE,  

Usieciowany wzdłużnie, Temp. układania: min. -20°C, Temp. pracy max. 90°C, 

Liczba żył: 1, Przekroje żył od 35 mm² do 500 mm²,  

Żyła powrotna miedziana od 16 mm² do 35 mm²

SingLe 600-cY-o/SingLe 600-cY-j 0,6/1kV
Giętki, Żyła czarna lub żółto-zielona, Podwójna powłoka, Ekranowany, Temp. 

pracy: połączenia ruchome od –5°C do +80°C, ułożenie na stałe od –40°C do 

+80°C, Liczba żył: 1, Przekroje żył od 6 mm² do 240 mm²

n2Xsey 3X… 6/10kV
Żyły miedziane, Izolacja żyły z XLPE, Zewnętrzna powłoka PVC, Temp. 

układania: min. -5°C, Temp. pracy max. 90°C, Liczba żył: 3, Przekroje żył od 25 

mm² do 300 mm², Żyła powrotna miedziana od 16 mm² do 25 mm²

nsGaFöu 1,8/3kV
Giętki, Podwójna powłoka, Temp. pracy: połączenia ruchome  

od –25°C do +80°C, ułożenie na stałe od –40°C do +80°C,   

Liczba żył: 1,Przekroje żył od 1,5 mm² do 300 mm²
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TROMROL 2500
Stojak z hydraulicznym układem wznosze-

nia oraz zespołem hamowania bębna – to 

rozwiązanie dla składów kabli przechowy-

wanych na bębnach o średnicy do 2500 

mm. Budowa urządzenia pozwala na trans-

port wewnątrz pomieszczeń w celu dalsze-

go odmierzenia przewodów. Maksymalny 

ciężar bębna z kablem – 6 ton.

MESSBOI 100
Istotą dokładnego pomiaru odmierza-

nych przewodów (lub innych elementów) 

jest ich pomiar z dużą dokładnością. Oto 

jedno z rozwiązań dla pomiaru produk-

cyjnego, czy też zabudowany na urządze-

niu typu UMROL – układ Messboi 100 – 

max. średnica odmierzanego produktu  

to 105 mm.

KABELMAT – nowe rozwiązania w HELUKABEL®
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URZĄDZENIA DO TRANSPORTU  
I KONFEKCJONOWANIA KABLI  
O ŚREDNICH I DUŻYCH ŚREDNICACH
Wraz z rozwojem technologii przesyłu energii, zmieniają się parametry ich nośników. W tym przewodów i kabli. Aby szybko i sprawnie wykonać 

odmierzenia kabla – przy jego sporym ciężarze własnym – warto zastosować półautomatyczne rozwiązania do przewijania lub też pełne 

automaty. Kilka takich rozwiązań z bogatej oferty KABELMAT, prezentujemy dzisiaj.

osprzęt kablowy • wybrane produkty transport i konfekcjonowanie

 Dławnice z tworzywa
Standardowe wykonania

Dławnice metalowe
Standardowe wykonania 

Dławnice do stref  
zagrożonych wybuchem

Dławnice kablowe
wykonania specjalne 

Dławnice dla kabli 
o dużych średnicach  

dla warunków gazowych

Helotop HT PA6 IP68, 5bar,  
-30°C/+100°C, zab. 
antywibracyjne
HSK PA6, IP68, 10 bar, 
-40°C/+100°C, UL94V0
UNI-DICHT-PA PA6-3, IP68, 
10 bar, -20°C/+100°C, wkład TPE
STK-PA PA, IP54, 
-20°C/+60°C, wkład SBR/NBR
WN PE, IP54, -20°C/+70°C 

Helutop HT-MS Mosiądz, 
IP 68, 5 bar, -40°C/+100°C
HSK-MS Mosiądz, 
IP 68, 10 bar, -40°C/+100°C, 
UNI-DICHT-MS Mosiądz, 
IP68, 5 bar, -20°C/+100°C
ZE Mosiądz, +200°C, (ZEI)  
z dodatkowym trzymaniem, 
SD Mosiądz, IP 68, 10 bar, 
 -40°C/+100°C, calowy-BSP

HSK-EX PA, IP 68, 10 bar, ATEX 
EX, IECEx, II2GD 1D, UL94V0
HSK-MS-EX Mosiądz, IP 68,  
10 bar, ATEX IECEx II2GD 1D, 
HSK-MS-EX-E Mosiądz, IP 68, 
10 bar, 
ATEX IECEx II2GD 1D

HELUTOP HT-E Stal 1. 4305, IP 
68, 5 bar, -40°C/+100°C
HELUTOP HT-MS-Plus Mosiądz 
(Ni lub Cr), IP 68 (69K), 40 bar,  
-40°C/+120°C
HSK-PVDF PVDF, 
 IP 68, 10 bar, -35°C/+150°C
HSK-MS-PVDF Mosiądz, 
IP 68, 10 bar, -35°C/+150°C
UNI-DICHT-PVDF PVDF, 
 IP 68, 10 bar, -40°C/+100°C

SD-XXL Mosiądz, IP 68/69K,
 IP 68, 10 bar, -40°C/+120°C  
(48mm-116mm);  
max. M120  I NPT5  
(wariant zgodny z BSP)

Dławnice dla kabli 
o dużych średnicach

Wkłady wymienne  
do dławików dla kabli  
o dużych średnicach

Akcesoria  
do dławnic

Rury osłonowe
z tworzyw

Złączki do 
rur osłonowych

KVA-XXL-MS Mosiądz, IP 68,  
10 bar, -20°C/+105°C (45-64)

KVA-XXL-MS-E Mosiądz, 
 IP 68, 10 bar, -40°C/+135°C
 (40mm-70mm) M63-M80, EMV

Wkłady wymienne  
do dławików KVA-XXL-MS  
Modyfikowane PVC,  
temp.pracy –20°C/+105°C

W czasie przeglądów okreso-
wych przydatnym jest stosowa-
nie wymiennych wkładów.
W przypadku stosowania kabli 
o średnicach zew.do 70mm jest 
to korzystniejsze niż wymiana 
całego dlawika.

UNI-DICHT TPE, 
 -20°C/+100°C, TPE-V(AS-I), 
KVA Miękkie PVC, 
 -20°C/+100°C, AS-I, 
EW-PA, PA-ATEX PA 
 -40°C/+100°C, 
ATEX PA -20°C/+70°C
KMK-PA PA-6, -40°C/+100°C,  
z kołnierzem i bez

Helucond PE 200N, 
 UL94 HB, -40°C/+80°C, 
Helucond PA6-L 250N, 
 UL94 V2, -40°C/+120°C, 
Helucond PA6 350N, 
 UL94 V2, -40°C/+120°C, 
Helucond PA6UL 750N, 
UL94 V0, -40°C/+120°C, 
Helucond PP 350N, 
UL94 HB, -40°C/+105°C, 

HSSV PA6,  IP65, UL94 V0, 
-40°C/+100°C, 
HSSV 45/90 PA6,  IP65, UL94 
V0, -40°C/+100°C,  
wykon. proste, 45º i 90º
HSSV ZE PA6, IP65,  
komplet na przewód i wąż, 
HSSV kombi PA6,  IP65,  
kpl. na przewód i wąż PA
Heluquick PA6, IP68, UL94 V0, 
wykon. proste, 45º i 90º

Rury osłonowe 
metalowe 

Złączki do
rur metalowych

Osłony do zastosowań
ekstremalnych

Do systemów 
wiatrowych

Oferta  
uzupełniająca 

M Stal galwanizowana, IP 40, 
+220°C, DIN 1624
SPR-AS Stal galwanizowana, IP 
40, +220°C, DIN 1624
SPR-PVC-AS Stal 
galwanizowana w powłoce PVC, 
IP 68, -25°C/+80°C
SPR-EDU-AS Stal 
galwanizowana w oplocie IP40, 
+220°C

US IP 40 (S, M, SPR-AS)  
IP 66 (SPR-PVC-AS), 
-25°C/+100°C, 
LI IP40, -40°C/+250°C, 
obrotowy, 
EEK PVC, -25°C/+100°C, część 
składowa do złączki US
LT Mosiądz, IP67, -55°C/+160°C,  
45º i 90º
T&B, Stal galwanizowana 
IP67, -55°C/+160°C, 45º i 90º

Anaconda Satelite EF standard, 
PVC, -25°C/+70°C, 
Anaconda Satelite OR, odp. 
chemicznie -15°C/+100°C, 
Anaconda Satelite HTDL, HC, 
HCX 
odp. temperaturowo,  
ciepło/zimno
Anaconda Satelite EMP brąz, 
EMV, -40°C/+105°C, 
Helucond V4A stal NOWOŚĆ 
nierdzewna 316, IP68/69K, 

Końcówki kablowe W Miedź, 
również 45º i 90º, +120 °C
Końcówki Al. /Cu Do łączenia 
przewodów Al. z końcówkami Cu
Helutop HT PA6, IP68, 5bar, 
-30°C/+80°C, antywibracyjny, 
Helutop HT-MS Mosiądz, IP 68, 
5 bar, -40°C/+100°C
Helutop HT-E Stal 1. 4305, 
 IP 68, 5 bar, -40°C/+100°C

Plecionka CU 
 -75°C/+150°C, EMV, 
Plecionka Stal -75°C/+300°C
Plecionka HGP 
poliester -50°C/+150°C
Koszulka HTP 
+260°C, krótkotrwale +1090°C, 
chwilowo +1640°C
Elementy samoprzylepne BS 
PA6.6 
-55°C/+85°C

UMROL 2200
Seria UMROL jest całkowicie opatentowanym rozwiązaniem dla hurtowni, zakładów produk-

cyjnych, składów – wszędzie tam gdzie produkt jest przewijany na bębny o średnicach do 

2200 mm. UMROL posiada moduł podawania, pomiaru, układania kabla na bębnie. Każda 

z maszyn jest przygotowywana tak aby dostosować ją optymalnie do potrzeb klienta, wraz 

z urządzeniami podawczymi.

KOMBITRAK 800
Prosty stojak do przewijania przewodów 

ze szpul – w połączeniu ze stojakiem typu 

Tromboi 500/800 lub 1400 i najprostszym 

układem pomiarowym  (prezentowaliśmy 

je w ostatnim numerze), jest optymalnym 

rozwiązaniem dla każdego magazynu kabli 

lub też niezautomatyzowanej linii techno-

logicznej.

TROMTRAK 1250
Stojak dla kabli przechowywanych na szpu-

lach do 1250 mm. Takie rozwiązanie pozwa-

la na półautomatyczne obsługę odwijania 

– nawet z elektromagnetycznym układem 

hamowania – co jest szczególnie przydatne 

w średnich i dużych firmach – gdzie bardzo 

istotny jest czas przygotowania kabli kon-

fekcjonowanych do transportu.

Na wszystkie pytania techniczne odpowiedzą 
Państwu pracownicy Działu Handlowego 

oraz Menadżerowie Produktów. Wybierzemy 
optymalny produkt do Państwa potrzeb.


