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Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz niezawodność eksploata-
cji w środowisku o zmiennych warunkach termicznych oraz 
dużym zapyleniu, HELUKABEL® proponuje sprawdzone produk-
ty, spełniające najwyższe wymagania techniczne, a co za tym 
idzie wymagane certyfikaty wg ATEX oraz normy branżowe.

TITANEX® H07 RN-F 450/750V  
do zastosowań w kopalniach odkrywkowych

 
Przewody spełniają w zakresie odporności na rozprzestrzenianie pło-
mienia wymagania normy  PN-EN 603 32-1-1:2010  (Badanie palno-
ści kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych. Spraw-
dzenie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na 
pionowe rozprzestrzenianie się płomienia.). W związku z powyższym 
zapewniają bezpieczeństwo eksploatacji i mogą być stosowane 

w odkrywkowych zakładach górniczych.

Atest wydany przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG® dostęp-
ny na życzenie Klienta.

 Przewody 
W układach zasilania bądź sterowania urządzeń w przemyśle wy-
dobywczym, należy stosować kable o podwyższonej odporności na 
uszkodzenia mechaniczne.

NSSHÖU zalecany do pracy w środowiskach o wysokiej wilgotności

NSHTŐU przewód dźwigowy, bębnowy o bardzo dużej  
wytrzymałości na ścieranie
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TRAGO praca w zwisie, wzmocniona opona zewnętrzna

Lift-2S praca w pionie, wzmocnienie o linki nośne

 
 
H07 ZZ-F gumowy przewód sieciowany

 
 
TROMM – PUR przewód poliuretanowy PUR

Szczegóły dotyczące  budowy każdego z tych przewodów, znajdziecie 
Państwo w aktualnym katalogu produktów (Kable i przewody).

 Osprzęt kablowy
Specyfika osprzętu dla środowisk górniczych / wydobywczych jest 
bardzo wymagająca. W miejscach, gdzie występuje bezpośrednie za-
grożenie wybuchem i panują ekstremalne warunki proponujemy stoso-
wanie dławików z naszej bieżącej oferty asortymentowej (np. HSK-EX, 
HSK-MS-EX). W przypadku zagrożeń szczególnych takich jak gaz  
i pył, zalecamy stosowanie produktów z serii EXIOS. Ich wyjątko-
wa budowa zapewnia ochronę w środowisku ATEX dzięki trwałemu 
uszczelnieniu pomiędzy izolacją żył, wypełniaczom, czy też konstruk-
cjom nośnym (+Barrier). Uzupełnieniem tej oferty są węże osłonowe 
z serii Anaconda Sealtite®, jak i węże z tworzyw z atestem ATEX.

EXIOS Barrier EXIOS + A2F
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Centrala HELUKABEL Polska

Realizacja zamówień z magazynu w Polsce w ciągu 24 h.

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

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

www.helukabel.pl


