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Rozwiązania 
dla Przemysłu 
Spożywczego



Kable, przewody oraz osprzęt kablowy są zgodne  
z Dyrektywą Unii Europejskiej 2002/95/WE

Produkcja żywności obwarowana jest szeregiem prze-
pisów prawnych oraz intensywnej kontroli jakości na 
wszystkich etapach jej wytwarzania  „od pola, do stołu”.  
Szczególne wymagania przemysł spożywczy stawia pro-
ducentom maszyn i urządzeń przeznaczonych do tej bran-
ży. Aby utrzymać czystość i zapewnić niezbędną higienę, 
wszystkie zastosowane komponenty z zakresu automa-
tyki muszą być przede wszystkim odporne na agresywne 
środki, powszechnie używane w procesie czyszczenia.

HELUKABEL® oferuje szeroką gamę produktów, poprzez kable 
sterownicze, zasilające, złącza,  osprzęt kablowy, które spełniają 
specyficzne normy żywnościowe. Każdy z tych elementów od-
porny jest na różnego rodzaju substancje chemiczne, obciążenia 
fizyczne, warunki termiczne, co zapewnia im bezawaryjność i dłu-
gi cykl żywotności.

PRZEWODY NANOFLEX®

przeznaczone są do zastosowań w przemyśle spożywczym. Ze-
wnętrzna powłoka z antybakteryjnymi właściwościami zwiększa 
niezawodność procesu we wszystkich aplikacjach, w których 
jedzenie lub napoje są przetwarzane, rozpakowywane, np. 
przetwarzanie produktów mlecznych, mięsa, ryb. Przewody 
NANOFLEX® posiadają dobre właściwości czyszczące i są odporne 
na wszystkie standardowe detergenty oraz mikroby, a także na 
promieniowanie UV, tlen, ozon i hydrolizę.

NANOFLEX® HC 500 
Przewód sterowniczy w powłoce ze specjalnego poliuretanu 

NANOFLEX® HC 500-C 
Ekranowany przewód sterowniczy w powłoce ze specjalnego 
poliuretanu

NANOFLEX®  HC 500 HC 500-C
Zakres temperatur: elastycznie od –5°C do + 80°C  

 stacjonarnie od –40°C do +80°C

Napięcie przebicia: min. 8000 V min. 6000 V

Napięcie pracy: U0 /U 300/500V

Napięcie testu: 4000 V 3000 V
Rezystancja izolacji: min. 20 Mom x km

Rezystancja sprzężenia: — max. 250 Om/km
Odporność  
na promieniowanie: do 100 x 106cJ/kg (do 80 Mrad)

Min. promień gięcia:
elastycznie
przy ułożeniu na stałe

7,5 x ∅ przewodu
 4 x ∅ przewodu

10 x ∅ przewodu  
5 x ∅ przewodu

NANOFLEX®  HC TRONIC HC TRONIC C
Zakres temperatur:  elastycznie od –5°C do + 80°C  

 stacjonarnie od –40°C do +80°C

Szczytowe  
napięcie robocze:

nie nadaje się do zastosowań silnoprądowych                                         
0,14 mm² = 350 V 
≥0,25 mm² = 500 V

Napięcie przebicia: do 0,25 mm² - 2400 V            
od 0,34 mm² - 4000V

min. 2400 V

Napięcie testu: do 0,25 mm² - 1200 V            
od 0,34 mm² - 4000V

żyła/żyła - 1200 V  
żyła/ekran-800 V

Rezystancja izolacji: min. 20 Mom x km

Rezystancja sprzężenia: — max. 250 Om/km
Indukcyjność: ok. 0,65 Mh/km
Impedancja: ok. 78 Om
Pojemność
wartość przybliżona  
dla 800 Hz: 

0,14 mm² 120 pF/m      
≥ 0,25 mm² 150 pF/m

żyła/żyła 0,14 mm²  
120 pF/m 

żyła/żyła ≥ 0,25 mm² 
150p F/m 

żyła/żyła 0,14 mm²  
240 pF/m 

żyła/żyła ≥ 0,25 mm² 
270 pF/m

Odporność  
na promieniowanie: do 100 x 106cJ/kg (do 80 Mrad)

Min. promień gięcia:
elastycznie
przy ułożeniu na stałe

7,5 x ∅ przewodu
 4 x ∅ przewodu

10 x ∅ przewodu  
5 x ∅ przewodu



W celu doboru odpowiednich produktów dla konkretnych zastosowań, zapraszamy do 
kontaktu z naszymi biurami regionalnymi oraz Menadżerem produktu: osprzęt@helukabel.pl

NANOFLEX® HC TRONIC 
Przewód sterowniczy ze specjalnego PUR do przesyłu danych, 
kolorowe żyły

NANOFLEX® HC TRONIC-C 
Ekranowany przewód sterowniczy ze specjalnego PUR do przesyłu 
danych, kolorowe żyły

Wszystkie przewody NANOFLEX® są samogasnące i płomienioodporne,  
zgodnie z DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1 / IEC 60332-1 
(zgodny z normą DIN VDE 0472 część 804, test metodą B). Materiały 
użyte do ich produkcji nie zawierają silikonu, kadmu ani substancji 
zakłócających lakierowanie

OSPRZĘT KABLOWY – „CLEAN”
Produkty z grupy „CLEAN” spełniają najwyższe wymagania jakościowe 
w zakresie czystości i higieny znajdując zastosowanie w:
• Przemyśle spożywczym (mleko i produkty mięsne, napoje)
• Maszynowym -  produkcja opakowań do żywności 
• Strefach o podwyższonej czystości - technologia „Clean room” 
• Biotechnologii, Przemyśle chemicznym, Przemyśle farmaceutycznym

ANACONDA SEALTITE FG-Clean
Wąż spiralny o najwyższych standardach czystości. Osnowa wewnętrzna 
wykonana z ocynkowanej taśmy stalowej, spiralnie nakładanej. Powłoka 
zewnętrzna gładka, wykonana z termoplastycznego specjalnego PVC.
Klasa ochronności: IP 67 (ze złączem dedykowanym).
Zakres temperatury pracy: od –20°C do +60°C
Krótkotrwała temp.pracy do +80°C

NOWOść
w ofercie

LT-FG-Clean
Złącze/dławik ochronny prosty końcowy do montażu z wężami ochron-
nymi Anaconda Sealtite® jest dedykowany dla przemysłu o  najwyż-
szych standardach czystości i czyszczenia.
Klasa ochronności: IP 67, 40bar, 80°C
Zakres temperatury pracy:  od – 45°C do +105°C

HELUTOP® HT- Clean  
dławik ze stali nierdzewnej z unikalnym systemem montażu
Klasa ochronności: IP 68 – 5 bar/30min, wg. EN 60529
Klasa ochronności: IP 69K – wg. EN 40 050-9
Uszczelka: TPE zgodnie z certyfikacją FDA 21 CFR 177.2600

Ofertę dedykowaną branży spożywczej 
uzupełniają przewody i osprzęt kablowy:
H05VV5-F, H05VVC4V5 - zalecane do pracy w wilgotnym 
środowisku, do zasilania i sterowania pracy maszyn w browarach, 
rozlewniach, myjniach samochodowych

OZ-BL, OZ-BL-CY, OZ-BL-PAAR-CY 
stosowane na obszarach niebezpiecznych, zagrożonych wybuchem

BIOFLEX-500®-JZ, BIOFLEX-500®-JZ-C  
przewody sterownicze o dużej odporności na ścieranie i rozdarcie 
oraz bio-paliwa, oleje, emulsje chłodzące.

KOMPOFLEX®JZ-500, KOMPOFLEX®JZ-500-C  
Bardzo wytrzymałe, bezhalogenowe przewody sterownicze, 
odporne na działanie mikrobów.

HELUcond V4A – wąż osłonowy 

HELUcond-Click-MS – złącze/dławik montażowy

NOWOść
w ofercie

NOWOść
w ofercie



GDYNIA
ul. Hutnicza 3, budynek B1 
81-212 Gdynia
tel. +48 58 733 01 45  
fax +48 46 858 01 18 

BIELSKO-BIAŁA 
ul. Montażowa 7 
43-300 Bielsko-Biała 
tel. +48 33 821 12 96 
fax  +48 46 858 01 18

POZNAŃ 
ul. Jawornicka 8 
60-161 Poznań 
tel. +48 61 868 95 91 
fax +48 46 858 01 18 

WROCŁAW 
ul Siostrzana 4/1 
53-029 Wrocław 
tel. +48 71 348 33 03 
fax  +48 46 858 01 18

2013/06

Realizacja zamówień z magazynu w Polsce w ciągu 24 h.

Centrala HELUKABEL Polska

Biura Regionalne:

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Krze Duże 2
96-325 Radziejowice
tel.: +48 46 858 01 00
fax: +48 46 858 01 17
e-mail: biuro@helukabel.pl


