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Od czego tak naprawdę zależy  
obciążalność prądowa kabli i przewodów?

Przekrój przewodu odgrywa bardzo istotną 

rolę. Im jest mniejszy, tym większy jest opór 

elektryczny na przewodzie . Ciągły przepływ 

prądu nagrzewa przewody o małym przekroju 

w znacznie większym stopniu, niż o dużych 

przekrojach. Zbyt mały przekrój może powo-

dować uszkodzenie otaczających materiałów 

w wyniku powstającego ciepła. Może to do-

prowadzić do awarii przewodu, a w najgorszym 

przypadku żarzenia i pożaru. Dla obciążalności 

prądowej bardzo istotne jest otoczenie, w jakim 

kabel lub przewód jest układany. Dotyczy to 

w pierwszej kolejności temperatury otoczenia, 

im jest większa, tym niższa jest obciążalność prą-

dowa przewodnika. Pod uwagę należy również 

wziąć metodę instalacji kabla. Kable i przewody 

instalowane na powietrzu mają większą mak-

symalną dopuszczalną obciążalność prądową, 

niż te ułożone w jednym kanale instalacyjnym. 

Obciążalność prądowa kabli i przewodów zo-

stała określona w standardach DIN VDE 0298-4,  

DIN VDE 0276-603, DIN VDE 0276-620 oraz  

DIN VDE 0276-1000 w zależności od rodzaju kabla 

lub przewodnika. Te standardy podają obciążal-

ność prądową wszystkich rodzajów kabli i prze-

wodów dla typowych warunków otoczenia.  

Hybrydowy przewód internetowy HMCB500S 

Kabel do zastosowania w kamerach

Kamery do nadzoru produkcji i ochrony bu-

dynków są zwykle przyłączone dwoma ka-

blami: kablem internetowym do przesyłu da-

nych oraz kablem elektrycznym zasilającym.  

Aby zaoszczędzić miejsce i zredukować różnorod-

ność gniazd, firma HELUKABEL® wyprodukowała 

hybrydowy przewód internetowy HMCB500S, 

który składa się z dwóch żył zasilających i dwóch 

par przewodów przesyłających dane. Hybrydo-

wy kabel internetowy jest połączony specjalną 

wtyczką - RJ45 z dodatkowymi stykami – Power.

Używane dotąd, konieczne dwa kable wraz ze 

złączkami są przeszłością. Istnieje wprawdzie 

porównywalny pojedynczy kabel „Power over 

Ethernet” (PoE), jednak ta technika nie nadaje się 

do kamer używanych na zewnątrz lub do „Pan Tilt 

Zoom” (PTZ)- i Dome-kamer. Takie rozwiązania na 

ogół wymagają zwiększonego zapotrzebowania 

na energię, co w standardzie IEEE 802.3af PoE nie 

jest łatwe do wdrożenia. Problematyczne jest 

w PoE, że działa on przez standardowy interne-

towy kabel sieciowy. 

Kable konfekcjonowane z przyłączem - RJ45 dają 

do dyspozycji przekrój AWG26 (ok. 0,14 mm2). 

Przy zastosowaniu PoE tworzą one po stronie 

przekazu danych jak i zasilania tzw. „wąskie gar-

dło” . Problem ten można rozwiązać za pomocą 

HMCB500S. W HMCB500S przekrój żyły danych 

wynosi 0,22 mm2. Przekrój żyły zasilania wyno-

si 0,38 mm2. Typowe zakłócenie przewodów 

oscyluje między 100MHz/100m a 25 do 27 dB. 

Daje to możliwość instalowania dłuższych od-

cinków przewodów bez strat sygnału czy spad-

ku napięcia. HMCB500S nadaje się do użytku 

w specjalnych prowadnikach łańcuchowych ze 

zmniejszoną ilością cykli i zasięgiem do 100 m bez 

wzmacniaczy sygnału (repeater). Kamerę należy 

przymocować na końcu maszyny w ruchomej 

części, za łańcuchem.

Kabel HMCB500S posiada dopuszczenie-UL 

Style 2571. Nadaje się on zarówno do lekkich 

i ciężkich zastosowań, w przemyśle medycznym, 

farmaceutycznym, produkcji napojów, artykułów 

spożywczych oraz produkcji opakowań.

Poradnik  
techniczny
Drogi Kliencie, jeśli masz problem z doborem 

odpowiednich przewodów, czy osprzętu kablo-

wego lub potrzebujesz wsparcia technicznego 

w Swojej codziennej pracy, sięgnij po nasz nowy 

PORADNIK TECHNICZNY.

Przedstawia on niezbędne podstawy obejmu-

jące spis produktów z wybranych dostępnych 

przewodów. Dalej znajdą Państwo techniczne 

szczegóły związane z zastosowaniem konkretne-

go asortymentu w wybranych branżach. Ostatni 

dział poświęcony został informacjom technicz-

nym, zawarte tam parametry pomogą w doborze 

odpowiednich produktów.

PORADNIK
TECHNICZNY
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HELUTOP® Easy – bezgwintowy przepust 
kablowy do prostego i szybkiego  
montażu bez żadnych narzędzi
Zastosowanie nowego przepustu kablowego 

(dławnicy kablowej) HELUTOP® Easy sprawia, 

że niepotrzebne stają się tradycyjne techniki 

mocowania, takie jak gwintowane otwory i na-

krętki samozaciskowe. Unikalny, opatentowany 

system sprężynowo - zatrzaskowy pozwala na 

szybki i łatwy montaż w trudnodostępnych 

miejscach oraz w niedostępnych przestrze-

niach, gdzie nie można użyć nakrętek samoza-

ciskowych. Do montażu niepotrzebne są żadne 

narzędzia. W ręcznym mocowaniu przepustu 

uzyskuje się takie samo ciasne pasowanie, jak 

w tradycyjnych dławnicach utrzymywanych 

na miejscu nakrętkami samozaciskowymi.  

Dzięki krótkim czasom montażu i niestosowaniu 

gwintowanych otworów i nakrętek samozaci-

skowych, przepust HELUTOP® Easy zapewnia 

znaczne oszczędności.

Budynek centrali  
firmy MAGMA  
w nowej odsłonie
Dobiegł końca trwający kilka miesięcy remont 

budynku centrali firmy MAGMA. Wnętrze zostało 

nie tylko odnowione ale także powiększone 

o dodatkową powierzchnię biurową. Najwięk-

szym wyzwaniem był jednak montaż nowej 

elewacji budynku ale to właśnie dzięki tej in-

westycji siedziba nabrała nowego charakteru, 

o zdecydowanie nowoczesnym design’ie. 

Firma MAGMA jest wieloletnim partnerem  

HELUKABEL Polska. Nasza współpraca bizneso-

wa opiera się na zaufaniu oraz profesjonalizmie. 

Jako kompleksowy dostawca zapewniamy firmie 

MAGMA nie tylko podstawową ofertę asorty-

mentową ale również cały wachlarz produktów 

marki KABELMAT®. Obejmują one między innymi 

wyposażenie magazynowe rozwiązujące pro-

blemy w zakresie ekspozycji i przechowywania 

produktów nawiniętych na szpule i bębny.

HELUKABEL®  
partnerem Forda
Amerykański koncern motoryzacyjny „FORD” 

w przyszłej działalności produkcyjnej będzie 

stosował przewody HELUKABEL®. Specyfikacja 

techniczna producenta samochodów obejmu-

je przewody:

Elastyczne przewody sterownicze:  

TRAYCONTROL 550 TPE, MEGAFLEX 650 

Przewody zasilające:  

TRAYCONTROL 670 HDP 

Serwoprzewody, typ EMC  

TOPSERV 600 VFD, TOPSERV 650 VFD

Powyższe przewody znajdują zastosowanie 

na wszystkich etapach produkcji, począwszy 

od prac konstrukcyjnych do montażu nadwo-

zia. Są odporne na wszelkiego rodzaju oleje, 

chemikalia. Dzięki wysokim parametrom tech-

nicznym sprawdzają się idealnie w kanałach 

kablowych, jako przewody zasilające silniki. 

Ford zapewnia, że wszystkie zakłady produk-

cyjne na całym świecie wykorzystują te same 

komponenty, co gwarantuje, że wszystkie ma-

szyny i urządzenia będą działały bez zarzutu 

w każdej lokalizacji.

 1
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Montaż – niezwykle łatwy Demontaż – prawie tak samo łatwy

1. Poluzować przepust naciskając  

narzędzie do demontażu na zamknięciu.

2. Wyciągnąć przepust i demontaż 

jest skończony.

1. Wcisnąć przepust do otworu.

2. Dokręcić przepust w kierunku zgodnym  

z ruchem wskazówek zegara i montaż  

jest skończony.
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Nowości w ofercie HELUKABEL®

TOPSERV® Hybridhybrid cable 

for SICK Hiperface DSL®motor  

feedback systems

Niskopojemnościowy przewód zasilający i sterowniczy. Posiada 6 kl. giętkości, ma zastosowanie 

w prowadnikach kablowych. Przeznaczony do realizowania funkcji hamowania i transmisji zgodnie 

z protokołem Sick Hiperface DSL. Zastosowanie w robotyce i przemyśle.

JZ-HF-FCY Elastyczny przewód do prowadnic kablowych, zgodny ze standardem EMC. Dodatkowo przewód 

posiada standard UL. Olejoodporny zgodnie z normą DIN VDE 0473-811-404 /DIN EN 60811-404.

NAY2Y Aluminiowy kabel zasilający z izolacją zewnętrzną wykonaną z PE, natomiast izolacja żył PVC. Kabel 

posiada właściwości do pracy w trudnych warunkach. Izolacja między płaszczem PE, a żyłami 

pełni funkcję wypełniacza i polepsza właściwości mechaniczne kabla. Jest zgodny z normą VDE.

SOLARFLEX®-X PV1-F NTS Przewód solarny z oplotem, który stanowi ochronę przeciw gryzoniom. Zastosowanie w obszarach 

rolniczych, gospodarstwach.

TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J Przewód falownikowy odporny na UV. Posiada izolację żył z polietylenu usieciowanego, dzięki 

czemu posiada lepsze właściwości elektryczne. Temperatura robocza przewodu to 90°C.

(N)A2XH Bezhalogenowy zasilający kabel aluminiowy, żyły z izolacją XLPE,  

temperatura robocza przewodu to 90°C.

N2XS(FL)2Y Kabel SN, podwójnie uszczelniony.

NYFGY 3 x ... 3,6/6kV 

Flat wire sheating, PVC-sheath

Miedziany kabel SN, ze zbrojeniem z płaskich galwanizowanych drutów stalowych ze spiralnie 

ułożoną taśmą stalową, płaszcz zewnętrzny PVC, czerwony, samogasnący. Kabel instalowany tam 

gdzie wymagana jest zwiększona odporność mechaniczna lub gdy narażony jest na naprężenia 

podczas układania lub eksploatacji. Sektorowy kształt żył umożliwia lepsze wykorzystanie miejsca, 

niż przy przekroju kołowym (ok. 15%).

TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCYK-J Symetryczny przewód falownikowy odporny na UV, z izolacją żył z polietylenu usieciowanego. 

Przewód o lepszych właściwościach elektrycznych, tj. przy mniejszym przekroju osiąga większą 

obciążalność w stosunku do przewodów z żyłami PE, dzięki temu oszczędza się na średnicy i wadze 

kabla. Temperatura robocza przewodu to 90°C.

TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J Bezhalogenowy przewód falownikowy. Posiada izolację żył z polietylenu usieciowanego, dzięki 

czemu posiada lepsze właściwości elektryczne. Temperatura robocza przewodu to 90°C.

BUS Cables Coax 50 Ohm, PUR Bezhalogenowy kabel koncentryczny, zaprojektowany specjalnie do użytku w przemyśle w trud-

nych warunkach, zastosowanie w aplikacjach ruchomych (prowadniki łańcuchowe). Doskonałe 

właściwości transmisyjne.

N2XSEH 3 x ... 6/10kV 

XLPE-insulated, halogen-free 

Bezhalogenowy kabel SN z żyłami w izolacji XLPE.

PURÖ-JZ-HF-FCP Olejoodporny wg DIN VDE 0473-811-404 /DIN EN 60811-404, elstyczny przewód sterowniczy 

zgodny z normami UL. 

TOPFLEX® 1000 VFD EMC-preferred type, 

flexible motor power supply cable with 

control cores, oil-resistant, NFPA79

Elastyczny przewód falownikowy, symetryczny, olejoodporny i odporny na UV, zgodny z normami 

UL. Odpowiada standartom NFPA79, który przewiduje środki bezpieczeństwa dla maszyn przemy-

słowych, ochrony operatorów, sprzętu, urządzeń podczas pracy od ognia i zagrożeń elektrycznych.

TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCH-J Symetryczny przewód falownikowy, bezhalogenowy z izolacją żył z polietylenu usieciowanego 

odporny na UV. Temperatura robocza przewodu to 90°C.
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Przewody zasilające projektowane są tak, by 

spełniały wymogi kompatybilności elektroma-

gnetycznej (EMC), ma to na celu ograniczenie 

zakłóceń mających negatywny wpływ na łącz-

ność radiową lub przesył danych. Kompatybil-

ność elektromagnetyczna to zdolność danego 

urządzenia elektrycznego do poprawnej pracy 

w środowisku elektromagnetycznym i nieemi-

towanie zaburzeń pola elektromagnetycznego, 

które zakłóca poprawną pracę innych urządzeń 

pracujących w pobliżu.

Kable do transmisji danych również posiadają 

ekranowanie zapobiegające wpływom zakłóceń 

zewnętrznych, pochodzących z innych urządzeń. 

Aby dodatkowo zwiększyć skuteczność ochrony 

przed zakłóceniami, kable do transmisji danych 

są sparowane i indywidualnie ekranowane. 

Rysunek pokazuje sposób ułożenia oplotu, 

który wpływa na poprawę elastyczności ka-

bli ekranowanych. Ponieważ oplot pokrywa 

około 85% powierzchni kabla, w pokry-

ciu pojawiają się luki, co może wpływać na 

częściową emisję zakłóceń do otoczenia.  

W niektórych zastosowaniach wymagane jest 

podwójne lub potrójne ekranowanie - dookoła 

poszczególnych przewodów, par i całego kabla. 

Nie zawsze trzeba stosować przewody ekrano-

wane – na przykład jeśli kabel ma być używany 

w miejscu poza źródłami zakłóceń, które nie 

mają wpływu na jego pracę. 

Typy ekranowania

Ekranowanie może występować w postaci oplo-

tu z miedzianych drutów pobielanych lub folii 

metalizowanej. Skuteczność ekranowania może 

wynosić od 85% do 100%, w zależności od konfi-

guracji. Dla ekranu w postaci oplotu maksymalnie 

można uzyskać 98%, zależy to od gęstości krycia 

i grubości zastosowanego drutu. Ma to oczywi-

ście wpływ na koszty. Zastosowanie folii metali-

zowanej, a następnie na jej powierzchni ekranu 

z oplotu, powoduje całkowite wyeliminowanie 

zakłóceń. Ekran foliowy uzupełnia „luki” ekranu 

z oplotu, zwiększając pokrycie ekranu do 100%. 

Wadą takiego ekranu jest jego słaba wytrzyma-

łość, ponieważ jest on cienki, może łatwo ulec 

uszkodzeniu podczas podłączania lub w zasto-

sowaniach ruchomych. Z drugiej strony zajmu-

je on niewiele miejsca i świetnie sprawdza się 

w budowie kabli sterowniczych wieloparowych. 

Bardzo często występuje on z tzw. żyłą spływową, 

ułatwiającą jego podłączenie. Ekran w postaci 

TOPFLEX EMV-UV-2YSLCY-J posiada podwójny ekran. Pierwszy na izolowanych żyłach,  

to specjalna folia aluminiowa, drugi w postaci oplotu z miedzianych drutów cynowanych.  

Na to wszystko naniesiona jest izolacja zewnętrzna. 

Znaczenie ekranu  
w przewodach

Luki  
w pokryciu

Element 
oplotu

Kąt skrętu

Zakłócenia elektromagnetyczne (electromagnetic interference - EMI)  

to zjawisko powszechne w automatyce przemysłowej, szczególnie tam gdzie 

mamy do czynienia z przebiegami odkształconymi. Dlatego najczęściej 

stosowanymi tam przewodami są te, które posiadają ekran. Ekranowanie 

redukuje poziom zakłóceń i obniża ich wpływ na przesyłane sygnały, jak 

również ogranicza promieniowanie elektromagnetyczne. Ekran pełni 

również funkcję bezpieczeństwa, co jest ważne dla obsługi. Zapobiega on 

pojawieniu się napięcia na zewnętrznej części kabla, dzięki temu, że jest 

uziemiony. Dlatego bardzo ważne jest aby ekran był prawidłowo podłączony 

na obu końcach kabla.
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oplotu jest bardziej wytrzymały mechanicznie 

i ma zastosowanie w aplikacjach ruchomych.

Jak już pisaliśmy powyżej, oplot wykonany jest 

w postaci siatki składającej się z ciasno utka-

nych pobielanych drutów miedzianych. Taki 

ekran łatwo jest rozpleść i obrobić w przypadku 

zaciskania bądź lutowania. W oplocie zdarzają 

się niewielkie luki w pokryciu, co daje do 90% 

skuteczności ekranowania. Jeśli kabel jest uło-

żony na stałe, pokrycie to powinno wystarczyć. 

W skrajnych zastosowaniach, kabel może być 

pokryty wieloma warstwami ekranu, tak oplo-

tem jak i foliami. Tak więc mamy do czynie-

nia z przewodami, które mają indywidualnie 

ekranowane pary żył, posiadają ekran wspólny 

w postaci folii, a nawet oplot. W ten sposób 

uzyskujemy całkowitą skuteczność ekranowania, 

oraz eliminujemy przesłuchy między parami żył. 

Ekranowanie par ma na celu wyeliminowanie 

przesłuchów . 

Oprócz gęstości krycia oplotu, w trakcie produk-

cji należy również określić średnice pojedynczej 

wiązki i osiowy kąt skrętu. Im cieńsza pojedyncza 

wiązka i mniejszy kąt skrętu, tym elastyczniejszy 

jest kabel. Jednak średnica pojedynczej wiązki 

jest ograniczona względami mechanicznymi. 

Ekran kabla składa się z odpowiedniej ilości poje-

dynczych drutów miedzianych, których ilość jest 

zależna od typu oplatarki (16, 24, 32). Całkowita 

liczba pojedynczych drucików w paśmie równa 

się ilości pojedynczych drutów w ramieniu opla-

tarki, pomnożona przez ilość ramion. Średnica 

pojedynczego drutu miedzianego, kąt skrętu 

Kabel przechodzi przez maszynę, która nakłada oplot na przewody kabla. Następnie wysyła do go do ekstrudera, który nałoży warstwę zewnętrzną izolacji. 

i ilość złożeń wpływają na gęstość ekranu. Po-

jedyncze druty są ze sobą łączone by uzyskać 

grubsze pasma. Następnie z tych pasm, oplatarki 

zakładają ekran dookoła przewodów. 

Łączenie ekranowanych przewodów

Bardzo ważne jest, aby ekran był prawidłowo 

podłączony, w zależności od jego budowy sto-

suje się różne sposoby jego przyłączenia. Naj-

ważniejsze jest to, by połączenie nie ograniczało 

skuteczności ekranowania. HELUKABEL® oferuje 

dławiki kablowe EMC, zapewniające doskonałe 

połączenie ekranu z obudową urządzenia ste-

rowniczego i/lub silnika. Zapewniają one łatwy 

i szybki montaż, posiadają zintegrowane styki 

i automatyczne redukowanie odkształceń.
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W roku 2014 w Elektrociepłowni Karolin rozpo-

częła się budowa instalacji odsiarczania spalin 

(IOS) kotła 2K (OP-430) i kotła 1K2 (OP-140). Ge-

neralnym wykonawcą inwestycji (w tzw. syste-

mie „pod klucz”) i zarazem dostawcą technolo-

gii (półsucha metoda odsiarczania typu NID™) 

jest firma Alstom Power Sp. z o.o. Instalacja 

składa się z trzech reaktorów, przeznaczonych 

na potrzeby odsiarczania spalin kotła 2K i jed-

nego reaktora dla spalin kotła 1K2, układów 

mieszalników i nawilżaczy, dwóch zbiorników 

sorbentu, zbiornika produktu poreakcyjnego, 

filtrów workowych, instalacji pomocniczych. 

W ramach kontraktu wybudowana została rów-

nież sprężarkownia i stacja elektroenergetyczna 

IOS. Do systemu DCS, będącego w zakresie 

dostaw IOS, włączono ok. 1200 sygnałów I/O. 

Głównym typem kabli, zastosowanych w ob-

wodach aparatury kontrolno-pomiarowej, za-

równo w zakresie pomiarów analogowych (ze 

standardem sygnału 4..20 mA), jak i w przy-

padku sygnalizatorów dwustanowych oraz 

siłowników pneumatycznych jest RE-2Y(St)Yv  

od 1x2x0,5 do 16x2x0,5 oraz RE-2Y(St)Yv 

od 1x2x1,3 do 12x2x1,3. W nielicznych po-

zostałych obwodach AKP zastosowano kable 

typu JZ-500-C Black. W obwodach silników, 

zasilanych za pośrednictwem przemienni-

ków częstotliwości zastosowano kable typu  

TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK- J.

Projekt części obiektowej AKPiA opracowany 

został przez 3E Control Projekt.

3E Control Projekt to firma inżynierska, której 

siłą jest wiedza i blisko 20-letnie doświadczenie 

w realizacji zadań w energetyce. Współpraca 

w ramach spółki, której trzon stanowi kadra do-

świadczonych inżynierów z branży mechanicz-

nej, technologicznej, elektrycznej i AKPiA, jak 

3E CONTROL PROJEKT I HELUKABEL® W ENERGETYCE

Instalacja odsiarczania  
spalin w EC Karolin
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również współpraca z uznanymi w energetyce 

firmami pozwala na osiąganie wielu sukcesów, 

które następnie przekładają się na sukcesy 

Inwestorów. Firma specjalizuje się w wyko-

nywaniu następujących usług technicznych 

w energetyce zawodowej i przemysłowej:

• Wsparcie procesu realizacji inwestycji poprzez 

prowadzenie wielobranżowych nadzorów in-

spektorskich zarówno w zakresie technicznym 

jak i formalno–prawnym;

• Opracowywanie analiz, badań, pomiarów ko-

tłowych; wykonywanie optymalizacji procesu 

spalania w kotłach energetycznych;

• Opracowywanie dokumentacji technicznej 

w branży AKPiA i elektrycznej w zakresie 

konsultingu, projektów koncepcyjnych, bu-

dowlanych, dokumentacji przetargowych pla-

nowanych inwestycji jak również w zakresie 

projektów wykonawczych i powykonawczych 

w elektrowniach, elektrociepłowniach zawo-

dowych i przemysłowych.

3E Control Projekt

c.projekt3e@op.pl

Krzysztof Fidler

Tel.: 601 64 63 66
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Izolacja zewnętrzna odporna na środki czyszczące, przetestowana przez Ecolab,  
światowego lidera w dziedzinie profesjonalnego utrzymania higieny

Żywność powinna być  
wolna od bakterii
Normy, które powinny spełniać maszyny lub 

komponenty w przetwórstwie spożywczym są 

znacznie bardziej rygorystyczne, niż te w trady-

cyjnym zakładzie produkcyjnym. Firma HELU-

KABEL® dostarcza dla takich specjalistycznych 

środowisk szeroki wachlarz kabli sterujących, 

zasilających, dławnic, złączy i węży. Wszystkie 

komponenty są odporne na uszkodzenia che-

miczne i fizyczne oraz działanie wysokich i niskich 

temperatur. Firma HELUKABEL® uzyskała certyfikat 

Ecolab dla materiałów stosowanych do produkcji 

izolacji zewnętrznej. 

Drugim najważniejszym aspektem (po walorach 

smakowych) w produkcji żywności jest zdrowie 

i bezpieczeństwo konsumentów. W celu zapo-

biegania epidemii pokarmowych, dla zakładów 

produkcyjnych określono restrykcyjne standardy, 

które muszą być ściśle zachowane na każdym 

etapie przetwórstwa. VDMA, wiodąca niemiecka 

organizacja techniczna, szacuje czas mycia ma-

szyn w przemyśle spożywczym na około 20 do 

30 procent całego czasu produkcji. 

By zapobiec obecności zarazków lub bakterii 

w tym bardzo wrażliwym środowisku, wypo-

sażenie dla przemysłu spożywczego podlega 

rygorystycznym wymogom w zakresie higieny 

i dezynfekcji. Producenci komponentów do takich 

zastosowań rozwijają układy napędów, czujników, 

kabli elektrycznych (w naszym przypadku), które 

mogą być zmywane strumieniem wody. Takie 

produkty są zaprojektowane w taki sposób, by 

nie przyjmowały zanieczyszczeń, zapobiegając 

tym samym rozwojowi bakterii. Zasada projekto-

wania uwzględnia gładką powierzchnię, unikanie 

martwych powierzchni oraz używanie stali nie-

rdzewnej i innych specjalistycznych materiałów 

konstrukcyjnych. Linie produkcyjne ze swoimi 
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licznymi systemami i komponentami, muszą nie 

tylko z łatwością podlegać czyszczeniu ale rów-

nież muszą być odporne na działanie środków 

czystości. Wychodząc na przeciw wymaganiom 

naszych klientów, produkty HELUKABEL® zostały 

przetestowane i ocenione przez koncern Ecolab. 

Certyfikacja Ecolab potwierdziła szerokie możli-

wości asortymentu, dedykowanego dla rynku 

produktów zmywalnych.

Bezpośredni lub pośredni kontakt 

komponentów określają normy

W higienicznie złożonych aplikacjach takich jak 

te, znajdujące się w przemyśle spożywczym 

lub farmaceutycznym, należy dokonać rozróż-

nienia pomiędzy komponentami, które mają 

bezpośredni kontakt z artykułami żywnościo-

wymi, oraz tymi, które są w pobliżu maszyny lub 

mają kontakt pośredni. Te pierwsze podlegają 

większym obostrzeniom, niż te, które nie mają 

bezpośredniego kontaktu z żywnością i mu-
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szą spełniać dodatkowe wymagania zawarte 

w przepisach Agencji Żywności i Leków (Food 

and Drug Administration - FDA). Komponenty, 

które nie stykają się bezpośrednio z żywnością 

muszą wytrzymać proces czyszczenia wodą 

z chemikaliami pod wysokim ciśnieniem, pod-

czas regularnie zaplanowanych czyszczeń, 

obowiązkowych dla wszystkich zakładów pro-

dukcyjnych. Proces ten polega na spłukiwaniu 

wzdłuż całej linii produkcyjnej, by pozbyć się 

bakterii i innych mikroorganizmów mogących 

rozwinąć się podczas produkcji. Te procesy na-

zywa się clean-in-place (CIP) lub steam-in-place 

(SIP). By mieć pewność, że nawet najmniejsze 

powierzchnie zostaną oczyszczone, linie wraz 

z maszynami muszą być w pełni dostępne. Pod-

zespoły maszyn powinny się łatwo rozkładać 

i demontować, co pozwoli na sprawną dezyn-

fekcję urządzeń. 

Mieszanka PUR przechodzi testy Ecolab 

Ecolab od roku 1923 wyznacza standardy w dzie-

dzinie profesjonalnego mycia i dezynfekcji dla 

przemysłu. Firma oferuje kompletne rozwią-

zania dla zakładów przemysłowych, instytucji 

publicznych oraz ośrodków opieki zdrowotnej. 

Przeprowadzono test wytrzymałości materiału 

użytego do produkcji izolacji zewnętrznej prze-

wodów. “Używamy specjalnej mieszanki PUR, 

która może być naniesiona na wszystkie nasze 

kable i przewody” - mówi Thomas Pikkemaat, 

Menadżer Produktu w HELUKABEL®.

Test przeprowadzono z użyciem różnych sub-

stancji myjących i dezynfekujących dla branży 

przetwórstwa spożywczego: alkalicznego środka 

czyszczącego i dezynfekcyjnego z aktywnym 

chlorem (P3-topax 66), kwaśnego środka do 

czyszczenia w formie pianki (P3-topax 52), zasa-

dowego środka czyszczącego, pianki czyszczącej 

bez chloru (P3-topactive 200), kwaśnego środka 

dezynfekcyjnego w formie pianki (P3-topactive 

Okto) oraz wody demineralizowanej jako wartości 

zerowej. Przewód w izolacji PUR był zanurzony 

w każdym medium testowym przez 28 dni w sta-

łej temperaturze pomieszczenia. Następnie prze-

prowadzono badanie wizualne w celu wykrycia 

wszelkich obrzęków, pęknięć, zmian koloru lub 

cech powierzchni, czy wymiarów.

Badania przeprowadzono na obiekcie testowym 

HELUKABEL® zgodnie ze specyfikacjami Ecolab. 

Test przeprowadzono według ustalonego planu 

czyszczenia, który obowiązuje dla wszystkich 

zakładów przetwórstwa żywności, co dokład-

nie określają procedury (od mycia wstępnego, 

poprzez spienianie, a następnie spłukanie). „Nasz 

materiał izolacyjny z powodzeniem przeszedł te-

sty. Poza tym ma neutralny kolor i jest dopuszczo-

ny do stosowania w prowadnikach kablowych” 

- mówi Menadżer Produktu.

Zgodność z zasadami FDA  

bez certyfikacji UL i odwrotnie

"Od około półtora roku obserwujemy zwięk-

szone zainteresowanie kablami spełniającymi 

wymogi FDA" - mówi Pikkemaat, poruszając 

temat certyfikacji produktów. FDA wymaga, 

by kable stosowane w produkcji żywności były 

wykonane z tworzyw sztucznych, które wykazują 

szczególne cechy. Na przykład, nie mogą one 

zawierać żadnych niebezpiecznych substancji, 

takich jak środki zmniejszające palność lub innych 

dodatków. To jednak jest sprzeczne z wymogami 

niezbędnymi do certyfikacji produktów UL. Pod-

stawowa norma FDA opisuje dopuszczalne mate-

riały z tworzyw sztucznych do wielokrotnego lub 

ciągłego stosowania w przemyśle spożywczym. 

W przypadku materiałów zgodnych z FDA, takich 

jak PP, certyfikacja UL jest prawie niemożliwa, 

ponieważ wymagane cechy palności kabli są bar-

dzo trudne do uzyskania. Przez udział dodatków, 

takich jak środki zmniejszające palność, praktycz-

nie niemożliwe jest dla materiałów PP przejście 

testów pożarowych, przeprowadzonych zgodnie 

ze specyfikacją UL według UL 94 V-0. Certyfikacja 

UL jest niezbędna do wprowadzenia produktu na 
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rynek amerykański. „Oznacza to, że w obecnych 

warunkach nasi Klienci muszą wybierać pomię-

dzy certyfikacją UL lub zgodnością FDA. Dlatego 

zadaliśmy sobie trud, aby otrzymać certyfikat 

Ecolab, zapewniając tym samym Klientów końco-

wych, że nasze kable i przewody zachowają wła-

sności mechaniczne, przy użyciu standardowego 

czyszczenia i środków dezynfekujących” - mówi 

Pikkemaat, wyjaśniając osiągnięty kompromis.

Kompleksowa oferta produktowa

HELUKABEL® oferuje szeroką gamę produk-

tów przeznaczonych do użytku w sektorach 

„wrażliwych”, takich jak przetwórstwo żywności 

i napojów. Testowane higienicznie kable z serii 

Nanoflex® są dostępne w wersjach HC 500,  

HC 500-C, HC Tronic oraz HC Tronic-C. Wszyst-

kie wersje są wyposażone w zewnętrzną izolację 

przeciwbakteryjną. Ten specjalny materiał izola-

cyjny zawiera nanocząsteczki srebra, co zapo-

biega gromadzeniu się na nim zanieczyszczeń 

i drobnoustrojów. Kable z serii Nanoflex® wyka-

zują również doskonałe właściwości czyszczące 

i są odporne na wszystkie stosowane kwaśne 

i zasadowe środki czyszczące i dezynfekujące. 

Dostępne są dokumenty o Zgłoszeniu do Kon-

taktu z Żywnością (Food Contact Notification 

-FCN) dla użytego środka przeciwbakteryjnego 

oraz certyfikacja właściwości przeciwbakteryj-

nych przeprowadzona przez Niemiecki Federalny 

Instytut Analizy Materiałów (German Federal 

Institute for Material Testing - BAM).

Ofertę dla przemysłu spożywczego uzupełnia-

ją dławiki HELUTOP®HT-Clean ze stali nie-

rdzewnej, dławik prosty do węży ochronnych  

LT-FG- Clean, oraz węże ochronne Anaconda 

Sealtite® FG-Clean. Wszystkie trzy produkty 

mają gładkie powierzchnie, które uniemożliwiają 

osadzanie niebezpiecznych mikroorganizmów 

i umożliwiają łatwe, szybkie i tanie czyszczenie. 

Sterylizacja może być również wykonana przy 

użyciu sprzętu czyszczącego pod wysokim ciśnie-

niem. Ponadto, są one odporne na działanie środ-

ków chemicznych, zapobiegają powstawaniu 

zanieczyszczeń i nie pozwalają na przenikanie ciał 

obcych. Dławiki kablowe HELUTOP® HT-Clean  

są dostępne w klasach ochrony IP68 i IP69K. 

Produkt LT-FG-Clean ma klasę ochrony IP67 

i zapewnia wysoki poziom odporności na korozję 

oraz dużą wytrzymałość mechaniczną. Może być 

stosowany w zakresie temperatur od -45°C do 

+105°C. Wąż spiralny typu Anaconda Sealtite® 

FG-Clean jest dedykowany dla przemysłu o naj-

wyższych standardach czystości i czyszczenia. 

Osłona wew. wykonana jest z ocynkowanej taśmy 

stalowej, spiralnie nakładanej. Gładka powłoka 

zewnętrzna, wykonana jest z termoplastycznego 

specjalnego PVC. 
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Przeciętne – statystyczne gospodarstwo domowe zużywa w ciągu roku 

około 3.500-4.500 kWh. Instalacja fotowoltaiczna to nie tylko możliwość 

obniżenia kosztów używania energii, ale przede wszystkim praktyczne 

i ekologiczne wykorzystanie energii słonecznej.

Firma Elbud Bełchatów tylko w ciągu ostatnich 

dwóch lat zaprojektowała i wykonała ponad 300 

mikroinstalacji dla klientów indywidualnych na 

terenie całego kraju. Współpraca firmy Elbud 

z firmą Selfa GE – największym polskim produ-

centem paneli fotowoltaicznych, ABB – świato-

wym liderem i producentem inwerterów PV, ETI 

- producentem profesjonalnych zabezpieczeń 

do systemów PV, firmą HELUKABEL Polska – 

producentem wysokiej jakości kabli solarnych, 

a także przygotowanie całego projektu od 

podstaw to gwarancja solidnie i profesjonalnie 

wykonanej instalacji, której montaż to wyraź-

ne ograniczenie zużycia energii elektrycznej 

i znaczne oszczędności w budżecie domowym.

– Instalacja fotowoltaiczna składa się z dwóch 

głównych etapów, tj. montażu modułów foto-

woltaicznych, które będą produkowały energię 

elektryczną z energii słonecznej oraz inwertera 

wraz z zabezpieczeniami, który dostosowuje pa-

rametry produkowanego przez nas prądu i wpro-

wadza go do naszej sieci elektroenergetycznej. 

W ten sposób stajemy się Prosumentami, czyli 

nie tylko Konsumentami energii elektrycznej, ale 

także jej Producentami – wyjaśnia Paweł Cichoń, 

inżynier sprzedaży w firmie Elbud Bełchatów. 

Jak dodaje, przy przeciętnym zużyciu energii 

elektrycznej przez standardowe gospodarstwo 

domowe w Polsce, najlepiej zdecydować się na 

instalację 3,5-4 kWp (1-fazową) lub instalację 5-6 

kWp (3-fazową). – W przypadku dużego zapotrze-

bowania na energię elektryczną – gdy dom jest 

wyposażony np. w pompę ciepła, klimatyzację 

itp., warto wziąć pod uwagę większą instalację, 

w tym przypadku najbardziej popularne są 8-10 

kWp – mówi Paweł Cichoń.

Przykładowe ceny takich instalacji, dla budynku 

mieszkalnego z pokryciem dachu blachą, gon-

tem lub papą, które swoim zakresem obejmują 

dostawę i montaż kompletnego systemu oraz 

całą procedurę związaną ze zgłoszeniem in-

stalacji do Zakładu Energetycznego to koszt 

ok. 20.500 zł w przypadku instalacji 1-fazowej 

o mocy 3 kWp oraz ok. 30.000 zł dla instalacji 

3-fazowej o mocy 5 kWp. Montaż tego typu 

instalacji trwa tylko około dwa dni robocze. 

Pracownicy biorący udział w montażu muszą 

posiadać aktualne uprawnienia SEP oraz certyfi-

kat mikroinstalatora instalacji fotowoltaicznych 

wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Czuli na światło i potrzeby klientów
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– Jesteśmy jedną z pierwszych firm w Polsce, 

która uzyskała akredytację Urzędu Dozoru Tech-

nicznego do prowadzenia szkoleń w zakresie 

systemów fotowoltaicznych. Przeszkoliliśmy 

już dziesiątki mikroinstalatorów instalacji foto-

woltaicznych, którzy otrzymali wiedzę zarówno 

teoretyczną, jak i praktyczną niezbędną do po-

prawnego tworzenia tego typu instalacji – pod-

kreśla Paweł Drećko specjalista ds. marketingu.

Atutem firmy Elbud jest także kompletna oferta 

dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta 

– firma załatwia wszystkie formalności od pro-

jektu do przyłączenia. Współpraca z firmą Elbud 

obejmuje również możliwość obniżenia kosztów 

inwestycji poprzez skorzystanie z programu do-

tacji, np. programu PROSUMENT oferowanego 

przez NFOŚiGW wraz z BOŚ Bankiem, gdzie moż-

na uzyskać do 40% dotacji. W przypadku dotacji, 

o którą ubiega się zleceniodawca – klient, liczy 

się m.in. jakość używanych przez wykonawcę 
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Przeciętne – statystyczne gospodarstwo 
domowe zużywa ok. 3.500-4.500 kWh w 
ciągu roku. Instalacja fotowoltaiczna to 
nie tylko możliwość obniżenia kosztów 
używania energii, ale przede wszystkim 
praktyczne i ekologiczne wykorzystanie 
energii słonecznej. 

Firma Elbud Bełchatów tylko w ciągu ostatnich 
dwóch lat zaprojektowała i wykonała ponad 300 
mikroinstalacji dla klientów indywidualnych na te-
renie całego kraju. Współpraca fi rmy Elbud z fi rmą 
Selfa GE – największym polskim producentem pa-
neli fotowoltaicznych, ABB – światowym liderem 
i producentem inwerterów PV, ETI - producentem 
profesjonalnych zabezpieczeń do systemów PV, 
firmą Helukabel Polska – producentem wysokiej 
jakości kabli solarnych, a także przygotowanie ca-
łego projektu od podstaw to gwarancja solidnie i 
profesjonalnie wykonanej instalacji, której montaż 
to wyraźne ograniczenie zużycia energii elektrycz-
nej i znaczne oszczędności w budżecie domowym.

– Instalacja fotowoltaiczna składa się z dwóch 
głównych etapów, tj. montażu modułów fotowol-
taicznych, które będą produkowały energię elek-
tryczną z energii słonecznej oraz inwertera wraz z 
zabezpieczeniami, który dostosowuje parametry 
produkowanego przez nas prądu i wprowadza 
go do naszej sieci elektroenergetycznej. W ten 
sposób stajemy się Prosumentami, czyli nie tylko 
Konsumentami energii elektrycznej, ale także jej 
Producentami – wyjaśnia Paweł Cichoń, inżynier 
sprzedaży w fi rmie Elbud Bełchatów. Jak dodaje, 
przy przeciętnym zużyciu energii elektrycznej 

przez standardowe gospodarstwo domowe w Pol-
sce, najlepiej zdecydować się na instalację 3,5-4 
kWp (1-fazową) lub instalację 5-6 kWp (3-fazo-
wą). – W przypadku dużego zapotrzebowania na 
energię elektryczną – gdy dom jest wyposażony 
np. w pompę ciepła, klimatyzację itp., warto wziąć 
pod uwagę większą instalację, w tym przypadku 
najbardziej popularne są 8-10 kWp – mówi Paweł 
Cichoń.

Przykładowe ceny takich instalacji, dla bu-
dynku mieszkalnego z pokryciem dachu blachą, 
gontem lub papą, które swoim zakresem obejmują 
dostawę i montaż kompletnego systemu oraz całą 
procedurę związaną ze zgłoszeniem instalacji do 
Zakładu Energetycznego to koszt ok. 20.500 zł w 
przypadku instalacji 1-fazowej o mocy 3 kWp oraz 
ok. 30.000 zł dla instalacji 3-fazowej o mocy 5 
kWp. Montaż tego typu instalacji trwa tylko oko-
ło dwa dni robocze. Pracownicy biorący udział w 
montażu muszą posiadać aktualne uprawnienia 

SEP oraz certyfi kat mikroinstalatora instalacji fo-
towoltaicznych wydawany przez Urząd Dozoru 
Technicznego.

  – Jesteśmy jedną z pierwszych firm w Pol-
sce, która uzyskała akredytację Urzędu Dozoru 
Technicznego do prowadzenia szkoleń w zakresie 

systemów fotowoltaicznych. Przeszkoliliśmy już 
dziesiątki mikroinstalatorów instalacji fotowol-
taicznych, którzy otrzymali wiedzę zarówno teo-
retyczną, jak i praktyczną niezbędną do popraw-
nego tworzenia tego typu instalacji – podkreśla 
Paweł Drećko specjalista ds. marketingu.

Atutem firmy Elbud jest także kompletna 
oferta dostosowana do indywidualnych potrzeb 
klienta – firma załatwia wszystkie formalności 
od projektu do przyłączenia. Współpraca z fi rmą 
Elbud obejmuje również możliwość obniżenia 
kosztów inwestycji poprzez skorzystanie z pro-
gramu dotacji, np. programu PROSUMENT ofe-
rowanego przez NFOŚiGW wraz z BOŚ Bankiem, 
gdzie można uzyskać do 40% dotacji. W przy-
padku dotacji, o którą ubiega się zleceniodawca 
– klient, liczy się m.in. jakość używanych przez 
wykonawcę materiałów. Firma Elbud Bełchatów 
korzysta jedynie z produktów sprawdzonych na 
rynku fotowoltaicznym oferowanych przez głów-
nych producentów  – zaznacza Paweł Drećko.

Istniejąca na rynku od 2010 roku fi rma, w sek-
torze instalacji fotowoltaicznych działa od trzech 
lat. W swojej ofercie ma projektowanie i montaż 
mikroinstalacji do 40 kW, małych instalacji od 
40 do 200 kW oraz budowę farm fotowoltaicz-
nych. Taka farma – o mocy 0,5 MWp – powstaje 
w Dąbrowie Rusieckiej. Farma - zajmuje obszar 
ok. 1 ha i składa się z 2.000 szt. modułów PV, a jej 
roczna szacowana produkcja energii elektrycznej 
pozwoli na pokrycie potrzeb ok. 165 gospodarstw 
domowych. W planach jest rozbudowa farmy do 
mocy 5 MWp.

PROSUMENT

40%
DOTACJA 
NA 
FOTOWOLTAIKĘ

INSTALACJE 
FOTOWOLTAICZNE 
Liczy się Twój komfort 
i Twoje oszczędności

Załatwiamy wszelkie 
formalności od projektu 
do przyłączenia.
- mikroinstalacje do 40 kW;
- małe instalacje od 40 do 200kW;
- farmy fotowoltaiczne

Elbud Bełchatów Sp. z o.o.
Dąbrowa Rusiecka 50A
97-438 Rusiec
tel. +48 123 789 614
www.elbud.com.pl
biuro@elbud.com.pl

 Czuli na światło i potrzeby klientów

materiałów. Firma Elbud Bełchatów korzysta 

jedynie z produktów sprawdzonych na rynku 

fotowoltaicznym oferowanych przez głównych 

producentów – zaznacza Paweł Drećko.

Istniejąca na rynku od 2010 roku firma, w sekto-

rze instalacji fotowoltaicznych działa od trzech 

lat. W swojej ofercie ma projektowanie i montaż 

mikroinstalacji do 40 kW, małych instalacji od 40 

do 200 kW oraz budowę farm fotowoltaicznych. 

Taka farma – o mocy 0,5 MWp – powstaje w Dą-

browie Rusieckiej. Farma zajmuje obszar ok. 1 ha 

i składa się z 2.000 szt. modułów PV, a jej roczna 

szacowana produkcja energii elektrycznej po-

zwoli na pokrycie potrzeb ok. 165 gospodarstw 

domowych. W planach jest rozbudowa farmy 

do mocy 5 MWp.
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Solidne kable stanowią zabezpieczenie samolotów na ziemi w każdym 

porcie lotniczym na całym świecie. Dzięki firmie HELUKABEL® oraz Cavotec 

Fladung, zajmującej się naziemnym wyposażeniem portów lotniczych, sa-

moloty oraz urządzenia pokładowe, radary, urządzenia nawigacyjne zasilane 

są przez wyjątkowo elastyczne, płomienioodporne przewody, stosowane 

w instalacjach zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Port lotniczy we Frankfurcie. Boeing 737 powoli 

kołuje do bramki, jakby kierowany żółtą linią. 

Jak tylko się zatrzymuje, pilot wyłącza silniki. 

W tym momencie samolot jest uzależniony od 

zewnętrznych źródeł zasilania. Członek obsługi 

technicznej wyciąga elastyczny, czterostykowy 

żółty kabel ze zwoju zwisającego spod rękawa 

terminalu. Następnie otwiera klapę na spodzie 

przedniej części kadłuba i przy użyciu obu rąk 

wpycha czarną wtyczkę w gniazdo 400 Hz. Ta 

tak zwana wtyczka 400 Hz oraz kabel z nią połą-

czony, stanowią zabezpieczenie wszystkich sys-

temów elektrycznych samolotu gdy stoi on przy 

bramce. Jednocześnie systemy napowietrzania 

i wentylacji wymiany wody oraz tankowania 

zaczynają pracować. Wszystkie urządzenia mają 

jedną wspólną cechę: są wytwarzane przez 

Cavotec w Dietzenbach lub w innych tak zwa-

nych Centrach Doskonałości (CoE) w ramach 

grupy Cavotec.

Dubaj, Oslo, Frankfurt …
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Codziennie testowana nawierzchnia

W Dietzebach, w odległości dwudziestu minut 

jazdy samochodem od portu lotniczego we 

Frankfurcie, Albrecht Bathon, Zastępca Dyrek-

tora Zarządzającego Cavotec Fladung, znajduje 

się w zakładzie produkcyjnym. Jako kierownik 

departamentu badań i rozwoju, waży i ogląda 

trzymaną w dłoni wtyczkę 400 Hz, sprawdzając 

jej połączenie z żółtym kablem. Wkrótce podłączy 

ona przemiennik częstotliwości do samolotu 

w porcie lotniczym gdzieś pomiędzy Melbourne, 

a Norwegią. W codziennym użytkowaniu kable 

i wtyczki muszą wiele wytrzymać. “Na północy 
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temperatury minus 20°C (-4°F) nie są rzadkością; 

w Dubaju nawierzchnia rozgrzewa się do 60°C 

(140°F)” mówi Bathon. W portach lotniczych 

o dużym natężeniu ruchu, kabel ten jest wycią-

gany i zwijany 10 razy dziennie, często po prostu 

ciągnięty po szorstkim betonie. „Dlatego zawsze 

korzystamy z kabli produkcji HELUKABEL®,” mówi 

Michael Nees, Kierownik Produktu odpowiedzial-

ny za wtyczki 400 Hertz i kable w Cavotec. „Dzięki 

swojej poliuretanowej osłonie, są one bardzo 

odporne na ścieranie i rozrywanie, co sprawdza 

się znakomicie przy użyciu na twardej betonowej 

nawierzchni portu lotniczego.” 

Nieustanny rozwój

Kable zasilające samoloty zostały zaprojektowa-

ne przez HELUKABEL® specjalnie dla Cavotec. 

Obie spółki rozwijały ten produkt w ścisłej współ-

pracy przez wiele lat. „Otrzymujemy konkretne 

informacje od naszych klientów na temat na-

szych produktów, które następnie przekazujemy 

do HELUKABEL®. Razem, szukamy lepszych roz-

wiązań i optymalizujemy je, aż będą gotowe do 

wprowadzenia na rynek”, mówi Bathon. Wyniki 

tej współpracy są widoczne – przy konieczno-

ści ciągłego użytkowania w porcie lotniczym, 

kable te wytrzymują przez około trzy lata, co 

równoznaczne jest z obsługą 10.000 samolotów. 

Jakość się opłaca

Wytrzymałość kabla jest ważnym czynnikiem 

dla klientów Cavotec. W portach lotniczych 

awarie generują wysokie koszty. Jeśli instalacja 

zasilania nie działa, bramka zostaje zamknięta. 

Klienci Cavotec żądają niezawodnych rozwiązań 

i są bardzo wrażliwi na jakość. Jest to również 

powód, dlaczego spółka produkuje dużą część 

swoich instalacji zasilania w zakładzie w Dietzen-

bach. „Obliczyliśmy, że produkcja za granicą nie 

będzie dla nas tańszym rozwiązaniem. Wynika to 

głównie z tego, że mamy wysoce wykwalifiko-

wanych pracowników oraz doskonałą infrastruk-

turę wokół nas, co naturalnie dotyczy najwyższej 

klasy dostawców takich jak HELUKABEL®. Dzięki 

tym działaniom firma Cavotec z nadzieją patrzy 

w przyszłość. Ruch powietrzny szybko rośnie 

i będzie dalej rósł na całym świecie w nadcho-

dzących latach. Dzięki uzyskanej i niezmiennie 

doskonałej jakości jesteśmy w stanie dalej rozwi-

jać i wdrażać nasze rozwiązania”- podsumował 

Albrecht Bathon, Zastępca Dyrektora Zarządza-

jącego Cavotec Fladung.

W międzyczasie w porcie lotniczym we Frank-

furcie, Boeing 737 jest już gotowy do startu. Pilot 

włącza silniki i systemy zasilania zostają odłączone. 

Technik obsługi naziemnej powoli zwija żółty ka-

bel. Jednak już za kilka minut znów go wyciągnie, 

by podłączyć do następnego samolotu. 
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Wiaty parkingowe z systemami paneli  
fotowoltaicznych firmy El-Puk Sp. z o.o.
Firma EL-PUK Sp. z o.o. bazując na wieloletnim doświadczeniu w produkcji 

i montażu systemów wsporczych dla instalacji fotowoltaicznych posa-

dowionych na gruntach oraz powierzchniach dachowych, opracowała 

systemy wsporcze umożliwiające montaż paneli fotowoltaicznych na 

parkingach (wiatach).

SYSTEM WSPORCZY DWUPUNKTOWY

Opracowane przez nas konstrukcje wiat parkin-

gowych umożliwiają montaż paneli fotowolta-

icznych w układzie dwurzędowym pionowym, 

uzyskując optymalne warunki dla instalacji 

fotowoltaicznej. Konstrukcja wyposażona zo-

stała w dwupunktowe punkty podparcia oraz 

dodatkowe elementy poprzeczek, znacząco 

zwiększając stabilność wiaty. Całość systemu 

opracowana została w sposób ułatwiający łatwy 

montaż konstrukcji. Konstrukcja nośna z zainsta-

lowanymi panelami fotowoltaicznymi zapewnia 

ochronę ludzi oraz pojazdów przed zewnętrz-

nymi warunkami atmosferycznymi (promienie 

słoneczne, śnieg, deszcz). Jednocześnie nasze 

systemy zapewniają komfortową przestrzeń do 

parkowania i wyjeżdżania oraz do załadunku 

i rozładunku pojazdu.

SYSTEM WSPORCZY JEDNOPUNKTOWY

Nasze systemy wsporcze dla wiat garażowych 

z systemami paneli fotowoltaicznych są stale 

doskonalone, dzięki czemu oferujemy konstrukcje 

optymalne technicznie, a także estetyczne, co po-

zwala na zastosowanie ich w reprezentacyjnych 

miejscach o wysokich wymaganiach w tym za-

kresie. Konstrukcja wiaty z systemem wsporczym 

jednopunktowym, zwiększa swobodę przy wjeź-

dzie i wyjeździe pojazdu, zapewniając większy 

komfort użytkownikowi. Odległość pomiędzy 

dwoma podporami, została zwiększona, przez 

co mamy możliwość uzyskania maksymalnie do 

trzech miejsc parkingowych. Wszystkie systemy 

są wyposażone w dodatkowe elementy mocują-

ce dla elektrycznych stacji ładowania pojazdów. 

Montaż elementów jest uniwersalny i dostoso-

wany do obu modeli wiat. Oczywiście nasze sys-

temy mogą być stosowane, jako ochrona przed 

zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi, bez 

konieczności montażu modułów PV. Ze względu 

na stosowanie specyficznych profili, do każdego 

projektu i wyceny podchodzimy indywidualnie. 

Przy doborze elementów konstrukcji, uwzględ-

niane są zewnętrzne warunki atmosferyczne 

(wiatr, śnieg, deszcz) mające wpływ na wytrzy-

małość i stabilność wiaty.

ELEMENTY SYSTEMU

Wszystkie elementy systemu oraz przygoto-

wane konstrukcje przechodzą niezbędne testy 

wytrzymałościowe. Przed wprowadzeniem do 

sprzedaży przeprowadzane są badania statyczne 

i dynamiczne. Konstrukcja parkingowa z panelami 

fotowoltaicznymi wykonana jest z konstrukcji 

stalowych ocynkowanych metodą cynkowania 

zanurzeniowo-ogniowego. Dla zwiększenia este-

tyki konstrukcji, całość może być malowana farba-

mi proszkowymi na dowolny kolor z palety RAL. 

Dzięki dużej gamie uchwytów montażowych 

znajdujących się w naszej ofercie, mamy możli-

wość zainstalowania praktycznie każdego typu 

paneli fotowoltaicznych na naszych konstruk-

cjach. Konstrukcja stalowa, zapewnia alternaty-

wę cenową dla konstrukcji aluminiowych przy 

zachowaniu wszystkich parametrów wytrzy-

małościowych.

EL-PUK Sp. z o.o.  

Centrala i Zakład Produkcyjny  

Produkcja, Dystrybucja  

i Montaż Materiałów Elektroinstalacyjnych 

ul. Kościelna 15; 95-050 Konstantynów Łódzki 

tel. +48 42 211 88 01; fax +48 42 211 88 04 

e-mail: marketing@elpuk.com.pl

EL-PUK Sp. z o.o. - Magazyn 

al. Rozdzieńskiego 188; 40-203 Katowice 

tel. +48 693 330 669, +48 691 111 585 

e-mail: katowice@elpuk.com.pl 

www.elpuk.com.pl
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POLONEZ CUP 2015

ŻEGLARSTWO, TO NIE  
TYLKO RYWALIZACJA…
Historia i Tradycja Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Polo-

neza kontynuowana jest od roku 2010. Inicjatorami samotnego ścigania 

się na Bałtyku byli kapitanowie Jerzy Siudy i Kazimierz Jaworski, którzy  

1 czerwca 1973 roku urządzili „prywatne”, samotne regaty na trasie Zatoka 

Pomorska – Christianso – Zatoka Pomorska. 

Kazimierz Jaworski i Jerzy Siudy planowali, aby 

start do Regat Poloneza odbywał się cyklicznie 

25 maja o godzinie 17:00, w rocznicę wejścia 

Krzysztofa Baranowskiego do Plymouth. W la-

tach późniejszych zmieniano kilkukrotnie datę 

startu - aktualnie regaty odbywają się w sierp-

niu. Start honorowy w edycjach historycznych 

odbywał się w Szczecinie o godzinie 17:00 spod 

Wałów Chrobrego, natomiast start do wyścigu 

odbywał się następnego dnia w godzinach 

poobiednich na Zatoce Pomorskiej z redy por-

tu Świnoujście, w chwili obecnej uczestnicy 

są zapraszani na Festiwal Fajerwerków Pyro-

magic w Szczecinie, w Szczecinie tradycyjnie 

odbywa się również uroczyste zakończenie. 

Regaty Baltic Polonez Cup 2015 rozpoczęły się 

11 sierpnia, punktualnie o 12:00, z tzw. główek 

portu w Świnoujściu. W tym roku wystartowały 

łącznie 83 jachty: 35 samotników i 48 załóg 

dwuosobowych. Kontynuując tradycję, już po 

raz czwarty załoga HELUKABEL Polska zmierzyła 

się w Baltic Single & Double Handed Polonez 

Cup Race. Za sterami jachtu MARIA popły-

nęli Leszek Wojtalik i Jerzy Wojnarowicz. 

Podczas Prestart Pyromagic 2015 Baltic Polonez 

Cup nasza załoga zajęła 6 miejsce w grupie 

Open double. W wyścigu głównym zajęlismy 

2 miejsce w Grupie Carter 30 Double i miejce 

7 w Grupie Open II Double.

Serdecznie Gratulujemy wyniku, wytrwałości 

i odwagi Załodze, a Państwa zapraszamy do 

śledzenie naszych poczynań i kibicowania 

w kolejnym roku.

„Pomóżmy Wypłynąć” 2015
Inicjatywa szkoleniowo-wychowawcza, „Po-

móżmy wypłynąć…”, której celem jest umoż-

liwienie żeglarstwa morskiego młodzieży ze 

środowisk ubogich, powstała z naturalnej 

potrzeby pokazania młodzieży, że istnie-

je inny sposób spędzania wolnego czasu, 

pożyteczniejszy i zdrowszy aniżeli alkohol, 

papierosy, gry komputerowe, czy telewizja. 

Aktywny wypoczynek na morzu połączony 

z nauką podstawowych umiejętności żeglar-

skich może być dobrą podstawą przyszłych 

wyborów i decyzji. Rejsy morskie i zajęcia 

szkoleniowe są realizowane na jachcie PACI-

FICA pod okiem doświadczonych żeglarzy. 

W tegoroczną akcję „Pomóżmy wypłynąć…” 

zaangażowała się firma HELUKABEL Polska, 

wspierając Przedsięwzięcie finansowo oraz 

przekazując uczestnikom t-shirty i polary. Po-

niżej przeczytają Państwo, krótką relację z rejsu.

Dzień w którym miały przyjechać dzieci tj. w nie-

dzielę 12 lipca był pierwszym dniem kiedy upał 

zelżał do stopnia, który pozwalał na przebywanie 

pod pokładem. Wcześniejsze temperatury w oko-

licach 30°C na pewno utrudniłyby pobyt małych 

gości, dlatego ochłodzenie ucieszyło wszystkich. 

Przed południem przyjechali Ula, Karina, Jakub, 

Mariusz i Kamil, a razem z nimi pani Małgosia 

w roli opiekuna, na co dzień Pani dyrektor Domu 

Dziecka. Po krótkim omówieniu zasad które na-

leży przestrzegać na jachcie, dzieci ulokowały się 

na swoich miejscach, a wkrótce potem wszyscy 

pojechaliśmy do marketu po świeży chleb i resztę 

zakupów potrzebnych na najbliższe dni. Pierw-

szy dzień czyli poniedziałek musieliśmy spędzić 

w marinie Pogoń ponieważ czekaliśmy na Ola 

czyli pana kapitana Aleksandra, który już drugi 

raz uczestniczy w naszej akcji tym razem jako 

prowadzący. We wtorek rano wyruszyliśmy do 

Świnoujścia i całe siedem godzin przy akompa-

niamencie tzw. kataryny czyli na silniku płynęli-

śmy po wodach tak gładkich że można się było 

w nich przyglądać. Po drodze sprawdziliśmy czy 

Kuba i Ola nie zapomnieli jak steruje się jachtem, 

wypadli świetnie, ale i nowym załogantom nie 

można było czynić zbyt dużo uwag bo z kołem 

sterowym radzili sobie bardzo dobrze.


