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Pierwsze przewody, które wyprodukowaliśmy 
na początku lat 90. wraz z osprzętem łącze-

niowym, do dziś pracują bezawaryjnie. Następ-
nym krokiem w  rozwoju oferty produktowej 
było stworzenie zamkniętej technologii konfek-
cjonowanych wiązek kablowych dla indywidual-
nych odbiorców oraz do konkretnych projektów. 
Pamiętajmy, że każdy z dostawców ogniw foto-
woltaicznych powinien wyposażyć je w  prze-
wody przyłączeniowe, ale standard  połączeń 
wyznacza inwestor/wykonawca instalacji. Tak 
więc bardzo istotnym elementem budowy insta-
lacji jest umiejętny dobór zarówno przewodów, 
jak i  elementów/złącz wysokiej jakości. Mini-
malny czas ich bezawaryjnej pracy wynosi 25 
lat, dlatego poziom cen nie powinien być jedy-
nym wykładnikiem doboru podzespołów i prze-
wodów.

Niewiele � rm na rynku polskim posiada 
referencje świadczące o  wysokim poziomie 
technicznym swoich produktów. Do instala-
cji PV stworzyliśmy oddzielną rodzinę przewo-
dów Solar� ex® w  dwóch wariantach wykonania. 
Pierwszy – jako żyły pojedyncze podwójnie izo-
lowane (także w  oplocie), drugi – w  wykona-
niu zespolonych dwóch żył (Solar� ex®-X PV1-F 
Twin). Ofertę tę uzupełniają złącza końcowe 
MC-3, MC-4 i HC3 oraz system Bajonet.

Ważną cechą produktów jest odporność na 
promieniowanie UV i  ekstremalne temperatury. 
Przykładowo, temperatura, jaką muszą wytrzy-
mać złącza i izolacja przewodów, jest dużo wyższa 
od  temperatury otoczenia, w  którym będą pra-
cować. Wymogi te spełniają wszystkie produkty 
Helukabel z odpowiednią gwarancją.

Korzystamy ze swoich opracowań, wspierając ekologię. Przy-
kładem jest instalacja PV, która od wielu lat zasila nasz zakład pro-
dukcyjny w  Windsbach (Niemcy). Zainstalowaliśmy baterię 
ogniw PV składającą się z 1125 modułów solarnych, co pozwala na 
wytworzenie w ciągu roku 970 kWh energii. Taki zespół baterii PV 
pozwala ograniczyć emisję CO2 o 111 ton w ciągu roku. I nie jest to 
nasze ostatnie słowo w temacie ochrony środowiska naturalnego.

W trosce o jakość i środowisko

Firma Helukabel od ponad 20 lat dostarcza przewody i osprzęt kablowy na potrzeby instalacji fotowoltaicznych, tworząc dla nich 
kompletne rozwiązania. Każda kolejna aplikacja – mimo pewnej powtarzalności – umożliwia tworzenie nowych rozwiązań. Wspar-
ciem jest nasza współpraca z biurami projektowymi i inwestorami.
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