
Od samego początku firmy HELUKABEL®  
wdrażamy nowe rozwiązania technologiczne 
w zakresie budowy i eksploatacji przewodów 

oraz kabli, zapewniając tym samym optymalne wa-
runki przesyłu energii elektrycznej w każdym  
środowisku, w którym instalacja jest eksploatowana. 
Jeden z kierunków stanowi rozwój branży energii 
elektrycznej przy wykorzystaniu źródeł odnawial-
nych. 

Dostrzegając coraz większe zainteresowanie 
technologią energii odnawialnych oraz wynikające  
z tego potrzeby, poszerzyliśmy naszą dotychczaso-
wą ofertę o asortyment dedykowany systemom foto-
woltaicznym, elektrowniom i farmom wiatrowym. 
Zapewniamy przy tym kompleksowe rozwiązania  
w zakresie okablowania i przesyłu.

Energia słoneczna
Jako producent i dystrybutor, dostarczyliśmy  

nasze produkty w celu realizacji wielu inwestycji  
na rynku PV. Dzięki temu posiadamy aprobaty i cer-
tyfikaty, jak również referencje zaświadczające o wy-
sokiej jakości produktów oraz kompleksowej obsłu-
dze tych inwestycji. Szeroka gama produktów obej-
muje przewody SOLARFLEX®-X PV1F w dwóch stan-
dardach. 

SOLARFLEX®-X PV1-F dostępne są w przekrojach 
od 2,5 mm2 do 240 mm2 i w trzech kolorach: natu-
ralny czarny, czerwony oraz niebieski. Przeznaczone 
są do pracy w temp. od -40°C do +90°C oraz przy 
napięciu pracy (wg VDE) U0/U 600/1000 V AC 1800 
V DC. Dla AC test napięciowy 10 000 V.

•

SOLARFLEX®-X PV1-F TWIN, układ podwójny 
(bliźniaczy) żył jest dostępny w przekroju 2 x  
2,5 mm2 przy czarnym kolorze izolacji zewnętrznej.  
Dedykowany jest do pracy w temp. od -40°C  
do +90°C oraz przy napięciu pracy (wgVDE) U0/U 
600/1000 V AC 1800V DC. Dla AC test napięciowy 
6500V, 50 Hz.

W celu zapewnienia połączeń przewodów  
w układach fotowoltaicznych stosujemy złącza  
HELUSOL w różnych wariantach kierunkowych.  
Rozwiązania takie pozwalają zoptymalizować jakość 
i wytrzymałość instalacji. Każdy z przewodów  
zakończony jest wtykiem typu PV – złącza MC4, 
MC3, H4, HC3, Sunclix. Elementy kontaktowe  
wykonane są ze stopu Cu Sn, a izolacja korpusu  
z modyfikowanego PPE. Całość wykazuje odpor-
ność na promieniowanie UV. Dobór i wysoki stan-
dard dostarczanych elementów instalacji zapew- 

•

nia niskie koszty eksploatacji, a także bezawa- 
ryjną pracę całego zespołu ogniw fotowoltaicz-
nych.

Energia wiatrowa 
Inwestorom z tego sektora zapewniamy dobór  

i dostawy przewodów o idealnych parametrach  
pracy zarówno w przypadku generatorów, jak i całych  
zespołów elektrowni wiatrowych. Ta grupa prze- 
wodów nosi nazwę HELUWIND. Są to przewody  
o znakomitych parametrach wytrzymałości na skrę-
canie i mechaniczne obciążenia osiowe.

Jako dostawca kompleksowych rozwiązań za-
pewniamy dostawy wiązek prefabrykowanych, któ-
rych zamówienie ułatwia i przyspiesza montaż insta-
lacji elektrycznej wg opracowanych schematów. 

Więcej informacji na temat naszej oferty produk-
towej znajdą Państwo na stronie www.helukabel.pl 
lub kontaktując się z naszymi przedstawicielami 
technicznymi.

HELUKABEL® to producent i dostawca przewodów, kabli,  
oraz osprzętu kablowego dla wszystkich gałęzi przemysłu. 

Oferta Helukabel  
dla systemów OZE
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