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Szanowni Państwo

Ubiegły rok, pomimo trudności rynkowych i wstrzy-

manych realizacji części inwestycji, pozwolił na wy-

pracowanie nowych rozwiązań dla różnych gałęzi 

przemysłu. Wśród tych kierunków swoje miejsce za-

znaczyła firma HELUKABEL poszerzając swoją ofertę 

o produkty dla przemysłu spożywczego, chemicz-

nego, dla trudnych warunków pracy w środowisku 

maszynowym i stref zagrożonych wybuchem. Nasze 

kolejne produkty poddajemy procesowi certyfikacji, 

bądź też przechodzą one kontrolę pod względem 

zmian konstrukcyjnych. Na łamach stron naszego 

aktualnego wydania znajdą Państwo artykuły przed-

stawiające rozwiązania dedykowane wybranym sek-

torom gospodarki – branży cukrowniczej, energii 

odnawialnej. Będą mogli Państwo przeczytać cie-

kawy wywiad na temat przewodów CLEANFLEX®  

stosowanych w prowadnicach łańcuchowych w czy-

stych pomieszczeniach. Dwie pierwsze strony na-

szego czasopisma, to aktualności. Piszemy tam 

o nowych produktach, szkoleniach i warsztatach 

dedykowanych naszym Klientom, a także o nowej 

stronie www, która już wkrótce zostanie urucho-

miona. Na ostatniej zaś stronie, to tradycyjnie kon-

tynuowany cykl prezentacji naszych pracowników.

 ŻYCZYMY CIEKAWEJ LEKTURY

Już wkrótce nowa strona www z zaawansowaną  
wyszukiwarką produktów

Wszelkie propozycje, uwagi, sugestie dotyczące 

zawartości czasopisma prosimy kierować na adres 

marketing@helukabel.pl. Czekamy na Państwa opinie



NOWA STRONA WWW
zaawansowana wyszukiwarka produktów

Strona internetowa w obecnych czasach 

jest wizerunkiem każdej firmy, to przede 

wszystkim pierwsze źródło informacji 

o firmie, o jej ofercie, usługach. Wspiera 

zarówno budowanie jak i utrzymywanie 

relacji z Klientami, a także usprawnia ko-

munikację handlową.

Już wkrótce, dzięki owocnej współpracy 

Działu Marketingu, Działu IT oraz firmy 

zewnętrznej będą mogli Państwo ko-

rzystać z naszej nowej strony interne-

towej. Głównym założeniem w całym 

projekcie było usprawnienie procesu 

Obsługi Klienta, przede wszystkim po-

przez łatwiejszy dostęp do informacji 

o produktach. Integralną częścią nowej 

strony będzie rozbudowana wyszuki-

warka produktów. Produkty będą mogli 

Państwo wyszukać zarówno po nazwie 

jak i indeksie, tak jak to było dotychczas. 

Nowością jest wyszukiwarka zaawanso-

wana, która umożliwia wyszukanie pro-

duktu po parametrach charakteryzują-

cych daną grupę asortymentową (np. 

olejoodporny, bezhalogenowy). Ponad-

to znając przekrój przewodu, czy też 

ilość żył, będą mogli Państwo odszukać 

produkty odpowiadające danemu za-

pytaniu. Wyszukiwarka zaawansowana 

zdecydowanie skróci czas wyszukania 

odpowiedniego produktu, dając jed-

nocześnie wiele możliwości szukania. 

Nowa strona z pewnością będzie bar-

dziej czytelna i przejrzysta. Ponadto 

uzupełnieniem naszej zwykłej strony 

internetowej będzie strona mobilna, 

przystosowana do wyświetlania na róż-

norodnych urządzeniach mobilnych 

– telefony komórkowe, smartfony.

Kable higieniczne 
NANOFLEX®

produktem roku 2013

Rodzina produktów NANOFLEX® została 

uznana „PRODUKTEM ROKU 2013” przez 

prestiżowy amerykański magazyn „Wire 

& Cable Technology”.

Przemysł przetwórstwa produktów 

spożywczych i napojów jest jedną 

z najbardziej regulowanych branż, 

w której kwestie higieny mają zasad-

nicze znaczenie. Wszystkie procedury 

operacyjne muszą być stale kontrolo-

wane w celu zagwarantowania pełnej 

ochrony higienicznej i produktów naj-

wyższej jakości. Do takich specjalnych 

warunków eksploatacyjnych możemy 

teraz zaoferować przewody powleka-

ne zewnętrzną osłoną przeciwbakte-

ryjną. Specjalnie opracowany materiał 

izolacyjny przyczynia się zapobieganiu 

skażeniom wywołanym przez zanie-

czyszczenia i rozwój mikroorganizmów 

na osłonach zewnętrznych. Przewody 

są odporne na wszystkie standardo-

we detergenty i dają się łatwo czyścić. 

Dla zastosowanego materiału prze-

ciwbakteryjnego wydano FCN (Food 

Contact Notification). Posiadamy świa-

dectwo z badań uznające właściwości 

przeciwbakteryjne, wydane przez fede-

ralną agencję badań materiałowych.
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TOPSERV 109 PUR
Przewód ten jest dedykowany do aplikacji ruchomych. Zatem znajduje zastosowanie 

w przemyśle mobilnych aplikacji jak i maszynowych z wykorzystaniem prowadnic ka-

blowych. W celu zwiększenia elastyczności i wytrzymałości całego przewodu dokona-

liśmy modyfikacji budowy przewodu dzięki temu przewód jest jednolicie elastyczny, 

a zarazem spełnia wyższe wymagania norm UL i CSA. Tym samym nowy TOPSERV 109 

PUR zastąpił dotychczasowy produkt – TOPSERV 109. Więcej informacji technicznych 

znajdą Państwo w karcie katalogowej znajdującej się na naszej stronie www.

AKADEMIA WIEDZY
szkolenia i warsztaty 
dla Klientów

HELUKABEL na wszystkich etapach 

swojej działalności przywiązuje bardzo 

dużą wagę do zewnętrznych szkoleń 

oraz warsztatów produktowych. Na-

szym Klientom przekazujemy wiedzę 

oraz praktyczne umiejętności w zakre-

sie nowych technologii i związanych 

z nimi produktami. AKADEMIA WIEDZY 

– to projekt, który został zapoczątko-

wany w roku 2011 i jest kontynuowany 

do dzisiaj. Dedykowany jest projektan-

tom, służbom utrzymania ruchu, dzia-

łom technicznym firm produkcyjnych 

z wszystkich gałęzi przemysłu oraz oso-

bom zainteresowanym poszerzeniem 

swojej wiedzy. Poniżej wybrana tema-

tyka jaka poruszana była podczas kolej-

nych sesji szkoleniowych:

• Przewody i osprzęt kablowy 

w automatyce

• Kompatybilność lektromagnetyczna, 

dobór przewodów i osprzętu

• Przewody dla uciążliwych warunków 

pracy (wilgoć, przemysł ciężki)

• Przewody do aplikacji ruchomych 

i łańcuchowych,

• Prowadnice kablowe – projektowanie, 

montaż, eksploatacja

• ATEX – rozwiązania bezpieczne, 

przewody oraz osprzęt do stref Ex

• WARSZTATY PRODUKTOWE 

(ćwiczenia i montaż)

Prezentowane zagadnienia zostają od-

powiednio dobrane do potrzeb naszych 

Klientów, a wzbogacenie wiedzy mery-

torycznej o ćwiczenia praktyczne, daje 

uczestnikom umiejętność, prawidłowe-

NOWOŚCI PRODUKTOWE 
W OFERCIE HELUKABEL

TITANEX® H07 RN-F 450/750V 
do zastosowań w kopalniach odkrywkowych
Przewody spełniają w zakresie odporności na rozprzestrzenianie płomienia wymaga-

nia normy (Badanie palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych. 

Sprawdzenie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe 

rozprzestrzenianie się płomienia.). W związku z powyższym zapewniają bezpieczeń-

stwo eksploatacji i mogą być stosowane w odkrywkowych zakładach górniczych.

* Atest wydany przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG® dostępny na życzenie Klienta.

go zastosowania naszych produktów 

w pracy zawodowej. Niejednokrotnie 

podczas naszych szkoleń Klienci mają 

możliwość skorzystania z dodatkowych 

atrakcji, jak np. rajd quadami, zabiegi 

SPA czy aktywna rekreacja w plenerze.

Wszyscy uczestnicy Akademii Wiedzy 

otrzymują certyfikaty, a także komplet 

materiałów dotyczących zagadnień po-

ruszonych podczas szkolenia.

Wszystkich zainteresowanych uzyska-

niem informacji o planowanych ter-

minach i miejscach szkoleń w ramach 

Akademii Wiedzy HELUKABEL Polska za-

praszamy do kontaktu z Działem Marke-

tingu bądź Oddziałem Regionalnym.
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Zakład Energoelektroniki „WRZOSEL” Sp. j. 

Toruń jest firmą, której działalność opiera 

się na wykonywaniu szerokiej gamy prac 

elektrycznych, instalatorskich i inżynieryj-

nych. Firma funkcjonuje na rynku od 25 

lat. Zakresem pracy obejmuje rynek pol-

ski oraz kraje Europy Wschodniej. Pod-

stawową gałęzią, na której opiera ofertę 

swoich usług jest cukrownictwo, ale re-

alizuje także projekty związane z przemy-

słem chemicznym oraz gałęziami gospo-

darki wodnej.

Zakres działań obejmuje m.in.:

– budowę napędów elektrycznych regu-

lowanych w pełnym zakresie mocy do 

3,5 MW;

– budowę rozdzielnic oddziałowych typu 

Motor Control Center;

– budowę rozdzielnic dystrybucji mocy;

– przygotowanie projektów elektrycz-

nych całych działów produkcyjnych;

– wykonawstwo instalacji oraz systemów 

kablowych;

– projektowanie oraz wykonawstwo sieci 

komunikacji przemysłowej.

Budowa systemów kablowych opiera 

się na produktach HELUKABEL, Cablofil, 

Baks. Asortyment firmy HELUKABEL sto-

sowany w produkcji urządzeń obejmuje: 

przewody średniego oraz niskiego napię-

cia, elastyczne kable sterownicze, kable 

energetyczne, przewody do serwonapę-

dów, a także osprzęt kablowy. Do budo-

wy rozdzielnic oraz szaf napędowych fir-

ma WRZOSEL stosuje również elastyczne 

przewody jednożyłowe. Najczęściej wy-

korzystywanymi typami przewodów są:

– do budowy szaf: H05 V-K; H07 V-K;

– kable sterownicze: F-CY-OZ; F-CY-JZ; 

PAAR-TRONIC; H05VVC4KV5-K;

– kable zasilające: NYY-J; NYY-O;

– kable silnikowe dla napędów o stałej 

prędkości: JZ-600; JB-750; JZ-500;

– kable silnikowe dla napędów 

regulowanych: TOPFLEX-EMV-3PLUS; 

NYCWY;

– do transmisji danych: PROFIBUS-L2;

– kable średniego napięcia: N2XSY;

Do wszystkich budowanych systemów 

napędowych firma WRZOSEL stosuje od-

powiedniego rodzaju dławice kablowe.

Poniżej opisane są przykładowe inwe-

stycje wykonane przez firmę WRZOSEL, 

z wykorzystaniem produktów HELUKABEL.

KSC S.A. 
Oddział Cukrownia CUPCINI 
Mołdawia
Instalacja napędu dyfuzora korytowego 

typu DC-12, instalacja pomp sokowych 

dyfuzora, napęd lasownicy wapna, in-

stalacja wirówek cyklicznych produktu A.  

Instalacje wykonano w oparciu o sys-

tem kablowy Cablofil. Zastosowane ka-

ble do napędów głównych dyfuzora 

typu TOPFLEX-EMV-3PLUS 3x50+3x10, 

do napędów koła czerpakowego typu 

TOPFLEX-EMV-3PLUS 3x6+3x1 oraz do 

pozostałych napędów pomocniczych 

JZ-600 4x2,5. Kable sygnałowe oraz ste-

rownicze typu F-CY-OZ 10x1, F-CY-OZ 

14x1, F-CY-OZ 3x1, ProfiBus L2. Instala-

cja wewnętrzna, warunki środowiskowe 

o podwyższonym poziomie środków żrą-

cych (występowanie oparów kwasu siar-

kowego). Średnie odległości pomiędzy 

szafą napędową, a napędami w terenie 

ok. 100m. Instalacja napędu lasownicy 

wewnętrzna, warunki środowiskowe – 

wysoki stopnień zapylenia. Zastosowa-

ne kable do napędów głównych typu  

TOPFLEX-EMV-3PLUS 3x6+3x1, kable 

sterownicze F-CY-OZ 14x1. Instalacja wi-

rówek cyklicznych wewnętrzna, cztery 

napędy wirówek cukrowniczych o mocy 

250kW/szt. Warunki środowiskowe 

– podniesiona temperatura otocze-

nia. Zastosowane kable silnikowe typu  

TOPFLEX-EMV-3PLUS, kable sterownicze 

typu F-CY-OZ, kable zasilające napędy 

typu NYY-O. Nowo wybudowana roz-

dzielnia, nowy system kablowy zasilający 

Inwestycje w cukrowniach
Produkty HELUKABEL 
w cukrowniach na rynku 
polskim oraz krajach 
Europy Wschodniej
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silniki główne oraz napędy pomocnicze 

wirówek. Silniki wyposażono w dławice 

kablowe typu Helutop-MS-EP.

KSC S.A. 
Oddział Cukrownia Kruszwica.
Instalacja mieszadeł cukrzycy. Instalacja 

wewnętrzna, dział produktownia, środo-

wisko – podwyższona temperatura pra-

cy. Wykonano trasy kablowe w oparciu 

o system Cablofil. Zastosowano kable 

silnikowe do sześciu napędów miesza-

deł cukrzycy A typu TOPFLEX- EMV-3PLUS 

3x50+3x10, do czterech mieszadeł cu-

krzycy zarodowej kable silnikowe typu JZ-

600 4x35 po dwa tory do silnika (układ 

dawlandera), do czterech mieszadeł cu-

krzycy C kable silnikowe po dwa tory do 

silnika (układ dawlandera). Do każdego 

napędu mieszadła zastosowano kable 

sterownicze typu: F-CY-OZ 14x1. Insta-

lacja napędów mieszadła pionowego 

cukrzycy B. Instalacja zewnętrzna, cztery 

napędy regulowane. Zastosowane ka-

ble silnikowe typu TOPFLEX-EMV-3 PLUS  

3x50+3x10. Do zasilenia rozdzielnic 

zastosowano tory kablowe H07 NYY-J 

4x1x240. Średnie odległości pomiędzy 

napędami, a nowo powstałą rozdzielnią 

SO5/1 to 150 m. Trasa zasilająca roz-

dzielnice ok.40 m. Do wszystkich silni-

ków zastosowano dławice kablowe typu:  

Helutop-MS-EP oraz do kaset sterowni-

czych dławice typu: Helutop-HT.

KSC S.A. 
Oddział Cukrownia Nakło
Instalacja linii rozładunku buraka. Insta-

lacja zewnętrzna obejmująca układ 40 

napędów powiązanych technologicz-

nie. Automatyka obiektowa w postaci 

przepustnic, klap Keystona. System ka-

blowy zbudowano w oparciu o Cablofil. 

Zastosowane kable do napędów regu-

lowanych typu TOPFLEX-EMV-3PLUS, do 

napędów nieregulowanych typu JZ-600.  

Kable sygnałowe oraz sterownicze typu 

F-CY-OZ 5x1, F-CY-OZ 14x1, F-CY-OZ 3x1, 

ProfiBus L2. Instalacja zewnętrzna, wa-

runki środowiskowe obejmujące pełen 

zakres temperatur zewnętrznych. Śred-

nie odległości pomiędzy rozdzielnią, 

a napędami w terenie ok. 150m. Do 

wszystkich silników zastosowano dła-

wice kablowe typu Helutop-MS-EP oraz 

do kaset sterowniczych dławice typu 

Helutop-HT.

Wykorzystanie produktów HELUKABEL 

do realizowanych inwestycji przyczyni-

ło się do podniesienia niezawodności 

oraz trwałości budowanych systemów 

kablowych. Stosowanie kabli silniko-

wych typu TOPFLEX-EMV3PLUS zniwe-

lowało skutki zakłóceń toru prądowego 

napędów regulowanych, a tym samym 

ich oddziaływanie na sygnały sterowni-

cze. W ten sposób budowane instala-

cje gwarantują pewność prawidłowego 

funkcjonowania układu sterowania i w 

znaczący sposób zapewniają ciągłość 

procesu produkcyjnego.
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W środowisku czystych pomieszczeń nawet najmniejsza ilość zanie-
czyszczeń może mieć szkodliwy wpływ na produkcję. Cząstki,  ta-
kie jak pył, mogą zanieczyszczać produkt i negatywnie wpływać na 
jego jakość lub funkcjonalność do tego stopnia, że bez zastosowania 
odpowiednich środków, można spodziewać się niewydajnego pro-
cesu produkcji, charakteryzującego się dużymi  ilościami odpadów 
i stratami jakościowymi. W celu niedopuszczenia do powstania ta-
kiej sytuacji, HELUKABEL® oferuje odpowiednie kable do środowisk 
produkcyjnych z czystymi pomieszczeniami. Seria kabli CLEANFLEX® 
utrzymuje najwyższy stopień czystości, dzięki czemu klienci otrzy-
mują produkty, które stale spisują się świetnie w tak wymagających 
warunkach produkcyjnych.

NED („New Equipment Digest”): 
Co sprawia, że ten specjalistyczny kabel 

jest, tak szczególny?

OS: Od samego początku opracowywa-

nia przewodów nasi projektanci musieli 

skoncentrować się na zastosowaniach 

w czystych pomieszczeniach.

W celu uniemożliwienia cząstkom, za-

nieczyszczającym czyste pomieszcze-

nie, odrywania się od kabla podczas 

ciągłego zginania, HELUKABEL zaprojek-

tował specjalną masę poliuretanową do 

zewnętrznego płaszcza, która minimali-

zuje wydzielanie pyłu z kabla do bezpo-

średniego otoczenia.”

NED: Co skłoniło HELUKABEL do opraco-

wania tych kabli?

OS: Kable do czystych pomieszczeń są 

stosowane w procesach produkcyjnych 

układów scalonych do komputerów 

i ogniw fotowoltaicznych. Te czyste 

środowiska muszą być pozbawione mi-

kroskopijnych cząstek, które mogą wy-

wierać niszczący wpływ na produkcję. 

Ponadto, w wielu procesach produk-

cyjnych, prowadzonych w czystych 

pomieszczeniach, stosuje się wysoce 

zautomatyzowany sprzęt wymagający 

tras kablowych do prowadzenia kabli 

elektroenergetycznych i do transmi-

sji danych, żeby uniknąć zaplątania się 

kabli w ruchome części maszyn. Zamie-

rzeniem firmy HELUKABEL było stwo-

rzenie konkurencyjnego kabla z do-

datkowymi innowacyjnymi cechami 

w porównaniu z innymi produktami na 

rynku światowym.

NED: Czy różnią się te kable od podob-

nych kabli obecnych dzisiaj na rynku?

OS: Największą korzyścią z rodziny pro-

duktów Cleanflex-HF jest aprobata UL/

CSA połączona z doskonałym działaniem 

w prowadnicach kablowych. W celu 

spełnienia wymagań UL/CSA, w kablach 

tych stosuje się specjalny płaszcz poli-

uretanowy, który jest niezwykle odpor-

ny na ścieranie i wydziela minimalne 

cząstki pyłu w czasie zginania podczas 

ruchów wzdłuż trasy kablowej.

NED: Jakie problemy trzeba rozwiązać 

podczas procesu rozwoju?

OS: Asortyment produktów Helukabel 

już zawiera szereg różnych kabli z apro-

batami do czystych pomieszczeń, tak 

więc nasi inżynierowie od okablowa-

nia mają pewien wgląd w wyzwania, 

którym trzeba stawić czoła. Jednak-

że, kabel Cleanflex-HF musiał jeszcze 

przejść cały proces atestowania, po-

nieważ był to fabrycznie nowy kabel. 

Właściwie od początku opracowywania, 

nasi projektanci kabli musieli skoncen-

trować się na zastosowaniach w czy-

stych środowiskach. W celu uniemoż-

liwienia cząstkom, zanieczyszczającym 

czyste pomieszczenie, odrywania się 

od kabla podczas ciągłego zginania, 

HELUKABEL zaprojektował specjalną 

masę poliuretanową do zewnętrznego 

płaszcza, która minimalizuje wydzielanie 

pyłu z kabla do bezpośredniego otocze-

nia. Następnie, próbki były poddawane 

rygorystycznym testom ciągłego zgina-

nia kabli w prowadnicy zamontowanej 

na maszynie w czystym pomieszczeniu 

w Instytucie Technik Produkcyjnych 

Wywiad Redakcji czasopisma „New Equipment Digest” 

z Dyrektorem ds. Sprzedaży Kabli Specjalistycznych 

Oliverem Schmitz z HELUKABEL USA.

CLEANFLEX® HF
Kable do transmisji danych i sterownicze 
stosowane w prowadnicach łańcuchowych 
w czystych pomieszczeniach
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i Automatyzacji we Fraunhoferze i po-

miarom cząstek, które uciekły do ota-

czającego powietrza.

NED: Ile czasu zajęło przejście od kon-

cepcji do produkcji końcowej?

OS: Cały proces od koncepcji do końco-

wej dostawy kabli elektroenergetycznych 

i kabli do transmisji danych do klienta 

trwał prawie rok.

NED: Jaki wpływ miały czynniki koszto-

we na zmianę ostatecznej konstrukcji 

produktu?

OS: Firma HELUKABEL od początku znała 

docelowe ceny, które zostałyby zaakcep-

towane przez potencjalnych klientów. 

Tak więc, kalkulacja cen kabli była zawsze 

ważną kwestią do rozważenia w procesie 

opracowywania.

NED: Kim są Państwa klienci docelowi 

i jakie korzyści osiągną ze stosowania 

tych kabli?

OS: Klientami docelowymi są producenci 

oryginalnego sprzętu i firmy produkujące 

i naprawiające zautomatyzowane maszy-

ny przemysłowe stosowane w czystych 

pomieszczeniach, tacy jak producenci 

półprzewodników, układów elektronicz-

nych i ogniw fotowoltaicznych, żeby wy-

mienić tylko kilku. Klienci, którzy posia-

dają zespoły konserwacyjne na miejscu 

w firmie również byliby naszymi klientami 

docelowymi.

NED: Czy mają Państwo jakieś inne inte-

resujące informacje do dodania?

OS: Oprócz wydzielania minimalnych 

cząstek do powietrza, kable elektro-

energetyczne i do transmisji danych 

Cleanflex są uniepalnione, pozbawione 

halogenów i odporne na działanie oleju, 

promieniowania UV i chemikaliów takich 

jak rozpuszczalniki, kwasy, alkalia i cie-

cze hydrauliczne. Mogą wytrzymać duże 

naprężenia mechaniczne i cykle naprze-

miennego zginania oraz są odporne na 

rozdzieranie, ścieranie i uderzenia na-

wet w niskich temperaturach. Przewód 

Cleanflex nadaje się do pracy w zakresie 

temperatur od – 40°C do +80°C.

CLEANFLEX® HF Przewody zasilające

• Oznakowanie żył: żyły czarne numerowane + przewód zielono-żółty

• Pojedyncze żyły wewnętrznej struktury kabla wykonane z nieskręcający warstw 

o optymalnej długości skoku

CLEANFLEX® HF-C Przewody zasilające ekranowane

• Oznakowanie żył: żyły czarne numerowane + przewód zielono-żółty

• Pojedyncze żyły wewnętrznej struktury kabla wykonane z nieskręcających warstw 

o optymalnej długości skoku

• Przewód ekranowany, oplot wykonany z drutów miedzianych cynowanych

CLEANFLEX®-HF Do przesyłu danych

• Kolory żył oznakowane zgodnie z DIN 47100

• Pojedyncze żyły wewnętrznej struktury kabla wykonane z nieskręcających warstw 

o optymalnej długości skoku

CLEANFLEX®-HF-TP-C Do przesyłu danych – ekranowany

• Kolory żył oznakowane zgodnie z DIN 47100

• Żyły skręcane parami

• Poszczególne pary żył wewnętrznej struktury kabla wykonane z warstw par 

o optymalnej długości skoku

• Przewód ekranowany, oplot wykonany 

z drutów miedzianych cynowanych
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Czy wiesz, że…?
…stosowanie poprawnie dobranych układów 
kompensacji przynosi użytkownikom wiele korzyści:

l pozwala zredukować lub wyeliminować opłaty za energię bierną 
(okres zwrotu z inwestycji od 3 do 24 miesięcy)

l w określonych przypadkach wpływa na zmniejszenie zużycia 
energii czynnej, poprzez zmniejszenie strat mocy czynnej

l redukuje straty energii w sieci elektroenergetycznej

l w efekcie globalnym chroni nasze środowisko

REDUKUJ KOSZTY 
I CHROŃ ŚRODOWISKO!
Koszty energii elektrycznej należą do jednych z najbardziej uciążliwych 

i obciążających kieszeń średnich i dużych przedsiębiorstw. Jednak roz-

sądny przedsiębiorca powinien znaleźć sposób, aby te koszty zredukować 

do minimum, bez straty dla efektywności swojej działalności, a wręcz 

podnosząc ją poprzez znaczące oszczędności na opłatach za energię 

elektryczną. Jednym z istotnych sposobów takich oszczędności jest 

kompensacja mocy biernej.

Co to jest moc bierna?

Moc bierna to część energii, która pul-

suje między źródłem energii, a odbiorni-

kiem i nie jest bezpośrednio zamieniana 

na użyteczną pracę czy ciepło, tak jak 

jest to w przypadku mocy czynnej.

Urządzenia elektryczne o charakterze 

innym niż rezystancyjny (cosφ≠1), poza 

mocą czynną P=U∙I∙cosφ, do prawidło-

wego funkcjonowania potrzebują także 

mocy biernej Q=U∙I∙sinφ. Energia ta jest 

pobierana ze źródła i w części okresu 

przebiegu zmiennego jest magazyno-

wana przez odbiornik w postaci energii 

pola elektrycznego lub magnetyczne-

go, oraz oddawana do źródła w innej 

części okresu, kiedy pole elektryczne 

lub magnetyczne w odbiorniku zanika. 

Jednostką mocy biernej (Q) jest war.

Suma geometryczna mocy czynnej i bier-

nej S=√ (P²+Q²) stanowi moc pozorną 

S=U∙I, której to wytworzeniu i przesyłowi 

musi sprostać sieć elektroenergetyczna.

Dostawcy energii przenoszą koszty zwią-

zane z wytworzeniem i przesyłem ener-

gii biernej na odbiorców rozliczając ich 

na podstawie przekroczeń tgφ.

W Polsce wymagane jest utrzymanie zu-

życia energii biernej indukcyjnej na po-

ziomie tgφ<0,2÷0,4 przy jednoczesnym 

braku zużycia energii biernej pojemno-

ściowej.

Przesyłanie (tzw. pulsowanie) energii 

biernej do sieci elektroenergetycznej 

można skutecznie redukować poprzez 

stosowanie układów kompensacji:

• dla mocy biernej indukcyjnej 

– m.in. automatycznych baterii 
kondensatorów

• dla mocy biernej pojemnościowej 

– m.in. automatycznych baterii 
dławików ind.

Przy stosowaniu układów kompensacji 

pulsowanie energii biernej odbywa się 

w obwodzie między samym układem 

kompensacji, a odbiornikiem i nie ob-

ciąża dalej sieci elektroenergetycznej 

w kierunku źródła. Dlatego też, moż-

liwość „lokalnego” wytworzenia ener-

gii biernej powoduje, że w aspekcie jej 

transportowania jest dodatkowym ob-

ciążęniem, którego należy się pozbyć. 

Moc bierna:

l zmniejsza przepustowość 

linii przesyłowych 

i transformatorów

l zwiększa straty przesyłowe 

oraz powoduje dodatkowe 

spadki napięć
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Miarą wykorzystania energii jest współ-

czynnik cosφ= P/S zamiennie stosowany 

z tgφ= Q/P

Jak zatem zacząć oszczędzać?

Dokładna analiza rachunku za energię 

elektryczną daje bardzo dobry pogląd 

na to, czy w danej placówce ponoszone 

są duże straty na energii biernej i jakie 

koszty są z tym związane. Jeśli te opła-

ty są znaczące, warto skontaktować się 

z odpowiednim doradcą z w sprawach 

kompensacji i dobrać odpowiednie urzą-

dzenia dla danego przedsiębiorstwa.

Prawidłowo dobrane parametry baterii 

kondensatorów, mają kluczowe znacze-

nie w rozpoczęciu procesu oszczędności 

i podniesienia wydajności pracy urzą-

dzeń elektrycznych w firmie.

Kiedy można spodziewać się 

zwrotu z inwestycji?

W zależności od wielkości ogólnego 

zużycia energii w danej placówce, oraz 

dotychczasowych strat na energii bier-

nej, inwestycja może się zwrócić nawet 

już po 3 miesiącach, czasem jednak 

ten proces wydłuża się do 24 miesięcy. 

Jednak patrząc długofalowo na rozwój 

swojego biznesu, oraz na ekologiczne 

korzyści dla środowiska, jest to na pew-

no dobra i korzystna inwestycja.

Nasi klienci znacząco obniżyli swoje 
rachunki za energię elektryczną, 
zacznij oszczędzać i Ty!

Zapraszamy do współpracy!

PPHU Lopi 
Andrzej Anuszkiewicz
ul. Długa 3
05‒119 Legionowo
tel: + 48 22 732 07 87
 + 48 697 481 635
email: kompensacja@lopi.pl
www.lopi.pl

Prąd fazowy, moc bierna dla rónych 
wartości tgφ, P=const.

Moc strat ∆P (kw)

S (kVA), I (A)

tgφ

tgφ

Wykres uproszczonej zależności mocy pozornej i prąd 

u zasilającego dla odbiorców mocy czynnej P=100kW 

przy różnych współczynnikach tgφ.

Wykres uproszczonej zależności strat mocy czynnej 

wydzielanej na przykładowej linii przesyłowej nn 

(wykres dla kabla YKXS 4x50 l=100m) dla różnych 

wartości tgφ przy P=const. 

—— moc pozorna S (kVA)

—— prąd skuteczny I (A)

—— moc strat ∆P (kW)

∆P (kW)

Wszystkie zdjęcia i wykresy znajdujące 

się w tym artykule są jedynie poglądowe

Produkty HELUKABEL® 
stosowane przy 
budowie rozdzielnic 
oraz szaf sterowniczych

• Przewody – zasilające klasy 5 

o napięciu pracy 0,6/1kV, 

np. JZ/OZ-600, Single 600-J/-O

• Przewody do połączeń 

wewnętrznych instalacji H07V-K

• Końcówki kablowe oczkowe 

jak i pinowe (izolowane).

• Dławiki kablowe IP68 w wykonaniu 

z tworzyw (np. HELUTOP® HT), 

a także w wersji z mosiądzu 

niklowanego (np. HELUTOP®  HT-MS)  

w przypadku przewodów o dużej 

średnicy zewnętrznej dławiki typu 

SD-XXL jak i KVA-XXL-MS
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Wprowadzenie „małego trójpaku” dla wspólnych rynków energii wraz 
ze wsparciem dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, to impuls do 
powstania ustawy o OZE z tzw. „dużym trójpakiem energetycznym na 
której finalizację czekają inwestorzy.

HELUKABEL® od ponad 20 lat dostarcza 

na potrzeby instalacji fotowoltaicznych 

przewody i osprzęt kablowy tworząc 

kompletne rozwiązania dla instalacji PV. 

Każda z kolejnych aplikacji pomimo swo-

jej powtarzalności – daje możliwość po-

wstania nowych rozwiązań – wpierając 

te rozwiązania współpracujemy z biura-

mi projektowymi jak i z potencjalnymi 

inwestorami.

Pierwsze przewody które wyproduko-

waliśmy na początku lat 90-tych wraz 

z osprzętem łączeniowym, po dziś 

dzień pracują bezawaryjnie. Kolejnym 

krokiem w rozwoju oferty produktowej 

było stworzenie zamkniętej technolo-

gii budowy konfekcjonowanych wiązek 

kablowych dedykowanej indywidualne-

mu odbiorcy, także na potrzeby projek-

tu. Pamiętajmy iż każdy z dostawców 

ogniw fotowoltaicznych powinien wy-

posażyć je w przewody przyłączeniowe 

jednakże standard połączeń wyznacza 

inwestor/wykonawca instalacji. Tak więc 

bardzo istotnym elementem budowy 

instalacji jest właściwy dobór przewo-

dów jak i elementów/złącz o wysokiej 

jakości. Tutaj min.czas eksploatacji bez-

awaryjnej to 25 lat. Zatem poziom cen 

nie powinien być jedynym wykładnikiem 

doboru podzespołów jak i samych prze-

wodów. Niewiele jest firm na rynku pol-

skim mogących przedstawić referencje 

świadczących o poziomie technicznym 

swoich produktów.

Dla instalacji PV dedykujemy osob-

ną rodzinę przewodów – SOLARFLEX® 

– w dwóch wariantach wykonania. Pierw-

szy jako żyły pojedyncze podwójnie 

izolowane (także w oplocie) oraz drugi 

SOLARFLEX®-X PV1-F TWIN w wykonaniu 

zespolonych dwóch żył. Ofertę tę uzu-

pełniają złącza końcowe MC-3, MC-4, jak 

i HC3 oraz system bajonet.

Istosnym elementem doboru produktu 

jest jego odporność na promieniowanie 

UV jak i na ekstremalne temperatury (tu-

taj pamiętajmy iż temp. jaką muszą wy-

trzymać złącza jak i izolacja przewodów 

jest dużo wyższa od temp. otoczenia, 

w którym będzie pracował). Te wszystkie 

aspekty spełnia oferta HELUKABEL® dając 

gwarancję na swoje produkty.

Korzystając z własnych opracowań, 
sami wspieramy ekologię. Przykładem 
jest tu instalacja PV która od wie-
lu lat zasila nasz zakład produkcyjny 
w Winsbach (Niemcy). Zainstalowali-
śmy baterię ogniw PV składającą się 
z 1125 modułów solarnych co pozwa-
la na wytworzenie ilości energii w cią-
gu roku na poziomie 970 kWh – przy 
KWp- 185 512 kWh. Taki zespół bate-
rii PV pozwolił na ograniczenie emisji 
CO2 o 111 ton/w ciągu roku. I nie jest 
to nasze ostatnie słowo w ochronie 
środowiska naturalnego.

FOTOWOLTAIKA 
z HELUKABEL Polska

HELUKABEL Polska Sp. z o.o. • Krze Duże 2, 96-325 Radziejowice • kontakt: tel.+48 46 858 01 00 • e-mail: marketing@helukabel.pl10



Przewody jednożyłowe znajdują zastosowanie m.in. w okablowaniu 
szaf i pulpitów sterowniczych, rozdzielniach i urządzeniach automa-
tyki oraz  jako wiązki kablowe, są szeroko stosowane w większości 
instalacji prądu stałego. Dostępne w prawie wszystkich popularnych 
zestawieniach kolorów, występują na krążkach, szpulach, w karto-
nach lub jednorazowych beczkach papierowych. Na życzenie klienta 
wykonujemy je także w specjalnych kombinacjach kolorystycznych.

HELUTHERM® 145  

 Elastyczne, bezhalogenowe przewody, stosowane wszędzie tam, gdzie występują 

wysokie temperatury (do 120°C – elastycznie, do 145°C – stacjonarnie).

 Stosowane w okablowaniu opraw oświetleniowych, urządzeniach cieplnych, 

maszynach elektrycznych (klasa cieplna B), rozdzielnicach oraz w budowie maszyn 

i instalacji pod-, na i wtynkowych.

 Przy układaniu w rurach osłonowych mogą być stosowane z napięciem 

nominalnym do 1000 V napięcia zmiennego lub napięcia stałego do 750 V 

w stosunku do ziemi. Przy zastosowaniu w pojazdach szynowych napięcie stałe 

robocze może wynosić 900 V.

 Zastosowanie sieciowanej elektronowo izolacji PVC zwiększa odporność 

mechaniczną izolacji oraz odporność na oleje, warunki atmosferyczne, 

promieniowanie UV i ozon.

 Odporność na temperaturę lutowania, klasa cieplna B

 Żyły kolorowe zgodnie z tabelą zamieszczoną w karcie katalogowej.

 Na rynki zagraniczne (USA, Kanada) przewody dostępne są w wykonaniu UL/CSA.

Ofertę przewodów jednożyłowych uzu-

pełnia osprzęt kablowy. Są to dławiki 

oraz akcesoria z tworzyw oraz metalu 

w standardowym wykonaniu, a także do 

zastosowań maszynowych.

Uszczelniacz wielootworowy HELUTOP® 
HT-MFDE dedykowany do montażu 

w dławikach z rodziny HELUTOP® HT.

W miejscach o obostrzonych warunkach 

eksploatacji polecane jest stosowanie 

dławików z grupy UNI-DICHT-MFD-PA 

lub -MS.

Węże osłonowe typu CO-PA i CO-PP. 
Węże HELUcond wykonane z poliamidu 

oraz polipropylenu.

Dla rozwiązań ekstremalnych poleca-

my węże o konstrukcji wzmocnionej 

– SPR-AS, Anaconda Sealtite®.

Więcej informacji znajdą Państwo 

w katalogu „Osprzęt kablowy”

dostępne 

24h

Więcej informacji na temat oferty 
przewodów jednożyłowych znajdą 
Państwo w naszym katalogu pro-
duktów „Kable i przewody” w roz-
dziale „K”, a także w rozdziale „N” 
– przewody wykonane wg norm za-
granicznych.

H05 V-K, H07 V-K 

 Przewody jednożyłowe w izolacji PVC zgodne z VDE, 

wersja cynowana.

 Przekroje do 6 mm² (łącznie), dostępne są we wszystkich popularnych zestawie-

niach kolorów. Kartonowe opakowania umożliwiają rozwijanie kabla na zewnątrz, 

bez konieczności otwierania.

 Przewody zachowują powtarzalność kolorów. Na życzenie Klientów dostępne są 

także w wykonaniu dwukolorowym.

 Na rynki zagraniczne (USA, Kanada) przewody dostępne są w wykonaniu UL/CSA.

 Dla Klientów dostarczających na rynki ogólnoświatowe (Europa, USA, Chiny, Rosja) 

oferujemy przewody MULTINORM.

Przewody 
jednożyłowe
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W poprzednich wydaniach naszej gazety poznali Państwo już większość 
naszych pracowników, którzy tworzą jedną wielką społeczność firmo-
wą. Każda z Tych osób jest niezwykle cenna dla naszej firmy, budując jej 
sukces, przyczyniając się do jej rozwoju. W bieżącym wydaniu przedsta-
wiamy kolejne działy, bez których prawidłowe funkcjonowanie naszego 
przedsiębiorstwa nie byłoby możliwe.

DYREKTOR 
GENERALNY

DZIAŁ 
KSIĘGOWOŚCI

DZIAŁ 
KADR I PŁAC

DZIAŁ 
IT

DZIAŁ 
ZAKUPÓW

DZIAŁ LOGISTYKI 
I REALIZACJI 
ZAMÓWIEŃ

MAGAZYN

DYREKTOR 
DS. HANDLU 

I MARKETINGU
RECEPCJAASYSTENKA

DYREKTORA

DZIAŁ 
SPRZEDAŻY

DZIAŁ 
MARKETINGU

MENADŻEROWIE 
PRODUKTU

DZIAŁ 
ANALIZ

Struktura organizacyjna 
w naszej firmie

Jednoosobowy dział kadr w naszej firmie jest odpowiedzialny za realizację polityki i strategii personalnej. 

Nasza koleżanka dba o to, aby wszystkie procedury związane z zatrudnieniem nowych pracowników, roz-

liczaniem pensji, czasu pracy, urlopów były realizowane w prawidłowy sposób. Ponadto udziela pomocy 

i niezbędnych informacji w kwestiach prawno – kadrowych.

Dział IT w naszej firmie odpowiedzialny jest za 

administrowanie całej sieci komputerowej. Dba 

o bieżącą konserwację sprzętu oraz wsparcie tech-

niczne, usprawniając pracę innych działów. Wdraża 

nowe systemy oprogramowania wspierające dzia-

łalność firmy, a także zapewnia skuteczną realiza-

cję projektów informatycznych.

DZIAŁ IT DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

DZIAŁ ANALIZ

DZIAŁ KADR

Informatyk – Helpdesk 
Przemysław Zielonka

Główny Informatyk 
Sławomir Wasek

Starszy programista 
Tomasz Borowiecki

Programista 
Tomasz Hamryszak

Zarządzaniem finansami w naszej firmie zajmuje się Dział Księgowości, zespół 

trzech prężnie działających dziewczyn, pod wodzą Dyrektora Finansowego. 

Dbają oni o to, aby wszelkie podejmowane decyzje, miały swoje ekonomicz-

ne uzasadnienie. Czuwają nad terminowością realizacji płatności, zajmują się 

prowadzeniem różnego rodzaju rozliczeń.

Dyrektor Finansowy 
Adam Lipiński

Od lewej: 
Młodsza Księgowa – Karolina Kowalska 
Starsza Księgowa – Agnieszka Michalska 
Młodsza Księgowa – Joanna Lasota

Analityk – Norbert Błaszczyk

Analityk w naszej firmie to specjalista, który wery-

fikuje dane dotyczące sprzedaży poszczególnych 

produktów w określonych regionach, wyciąga 

wnioski. Uczestniczy w tworzeniu planów sprzeda-

żowych, pomagając wybrać optymalną strategię 

sprzedaży.

Specjalista ds. Kadr i Płac
Agnieszka Pindor

Poznaj naszych Pracowników
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