
Przemysł Ciężki
HUTNICZY, GÓRNICTWO. WYSOKIE TEMPERATURY

Przewody odporne na wysokie temperatury. Zasady doboru przewodów, propozycje rozwiązania proble-

mów prowadzenia instalacji.

Oferta produktowa w zakresie układów zasilania i sterowanie urządzeniami w przemyśle ciężkim to jedno 

z rozbudowanych zagadnień. Zależnie od rodzaju urządzenia jak i jego miejsca docelowego przeznaczenia, 

wykorzystujemy kable i przewody spełniające wymagania środowiska.

Dla pracy w trudnych warunkach atmosferycznych wykorzystujemy przewody szerzej opisane i wymienione 

w dziale „Przemysł maszynowy”. Dla przypomnienia wymienimy przewódy:

TITANEX® H07RN-F TITANEX® PREMIUM H07RN-F

Przewód ten dopuszczony jest do stosowania w odkrywkowych zakładach górniczych dzięki spełnieniu 

wymagań normy PN-EN 603 32-1-1:2010 (Badania palności kabli i przewodów elektrycznych i światłowodo-

wych. Sprawdzenie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenia-

nie płomienia). Atest wydany przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG®.

Podstawowe parametry przewodu:

 TITANEX® H07RN-F TITANEX® PREMIUM
Napięcie pracy 450/750V 600/1000V

Max. temperatura przy ułożeniu na stałe +85°C +90°C

Min. temperatura przy ułożeniu na stałe -25°C -50°C

Test palności Wg IEC 60332-1
Wg IEC 60332-1 

powłoka bezhalogenowa

Odporność na działanie 

warunków atmosferycznych
OK. OK

Odporność na obecność wody
Obszar zastosowań np.  

pomosty, plaża, nabrzeża, porty

Całkowite 

i trwałe zanurzenie

NSSHÖU 
Zalecany do pracy w środowiskach o wysokiej wilgotności 

– ciężki przewód gumowy zalecany do pracy w kopalniach 

o napięciu pracy 0,6/1 kV, zgodny z DIN VDE 0250 cz.812. 

Przewód o bardzo odpornej na uszkodzenia oponie 

zewnętrznej.

Temperatura	pracy: 
• połączenia ruchome od -25°C do+80°C, 

• ułożenie na stałe od -40°C do +80°C. 

Liczba	żył: od 1 do 18. 

Przekroje	żył: od 1,5 mm² do 120 mm².
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W układach maszyn i urządzeń przemieszczających się – proponujemy przewody dedykowane m.in. do zwi-

jaków kablowych:

TROMM-PUR-H
Przewód w izolacji poliuretanowej (PUR), bezhalogenowy, 

bębnowy, odporny na ścieranie powloki zewnętrznej 

zgodny z UL AWm Style 20235 CSA/AWM,

Temperatura	pracy: 
• połączenia ruchome -40°C do do +80°C, 

• ułożenie na stałe -50°C do do +80°CC, 

Liczba	żył: od 4 do 50 w przekrojach do 2,5 mm². 

Jak również od 4 do 5 G dla większych przekrojów, 

Przekroje	żył: 1,5 mm² do 150 mm².

TROMM-PUR
Przewód w izolacji poliuretanowej (PUR), bezhalogenowy, 

bębnowy, odporny na ścieranie powloki zewnętrznej 

zgodny z DIN VDE 0250

Temperatura	pracy: 
• połączenia ruchome -40°C do +80°C, 

• krótkotrwale do +100°C, 

Liczba	żył: w szerokim zakresie – zależnie od przekroju, 

Przekroje	żył: 0,75 mm² do 50 mm².

NSHTÖU
Przewód dźwigowy/bębnowy zgodny z zgodny z DIN VDE 

0250. Jego budowa warstwowego układu żył jak 

i konstrukcja wzmocnionej izolacji zewnętrznej pozwala na 

przeniesienie obciążeń osiowych bez stosowania 

dodatkowych elementów nośnych. Zaprojektowany dla 

stałego ruchu (wielokrotne zwijanie i rozwijanie). 

Dopuszczalna prędkość zwijania do 120m/min

Temperatura	pracy: 
• połączenia ruchome od -35°C do+70°C, 

• ułożenie na stałe od -40°C do +70°C.

Maksymalna	temperatura	żył	przy	pełnym	obciążeniu:

• podczas pracy +60°C, 

• podczas zwarcia +200°C. 

Liczba	żył: od 3 do 30. 

Przekroje	żył: od 1,5 mm² do 95 mm².

W przypadku zbliżeń do źródeł ciepła jakie to zjawiska występują np. w przemyśle hutniczym można zasto-

sować miejscowe rozwiązania w postaci osłon termicznych na przewody takie jak koszulki wysokotempera-

turowe HTP o zakresie pracy do +260°C przy krótkotrwałej temp.zbliżenia do +1090°C (przez czas do 20 

min) lub chwilowo do temp. +1640°C (przez 15-30 sekund).

Nie zawsze takie temperatury występują w czasie pracy urządzeń. Bywa iż temperatura do +180°C lub wię-

cej stale występuje w otoczeniu urządzeń. Są to idealne warunki do zastosowania przewodów odpornych na 

wysokie temperatury.

W zależności od indywidualnych limitów temperatur kable te podzielone są na różne klasy odporności. 

Jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu odpowiedni przewód dla temperatur od -190°C do +1200°C. Różno-

rodne klasy izolacji, w których przewody te się znajdują, są podyktowane normą VDE 0530 część 1 i standar-

dom klas Y, A, E, B, F, H, C. Są nimi:

G

G

G

40



Przewody wielożyłowe dla temperatury do +145°C

HELUTHERM® 120
Elastyczny przewód metrowany.

Temperatura	pracy: 
• połączenia ruchome od – 5°C do +105°C, 

• ułożenie na stałe od -30°C do +105°C, 

• krótkotrwale do +120°C 

Liczba	żył: od 2 do 25 – zależnie od przekroju, 

Przekroje	żył: od 0,5 mm² do 4 mm².

HELUTHERM® 145 MULTI
Elastyczny, sieciowany elektronowo, bezhalogenowy, 

metrowany

Temperatura	pracy: 
• połączenia ruchome od – 35°C do +120°C, 

• ułożenie na stałe od -55°C do +145°C, 

Liczba	żył: od 1 do 21 – zależnie od przekroju, 

Przekroje	żył: od 0,25 mm² do 95 mm².

HELUTHERM® 145 MULTI-C
elastyczny, sieciowany elektronowo, bezhalogenowy,  

ekranowany, metrowan,

Temperatura	pracy: 
• połączenia ruchome od – 35°C do +120°C, 

• ułożenie na stałe od -55°C do +145°C, 

• krótkotrwale do +250°C 

Liczba	żył: od 1 do 21 – zależnie od przekroju, 

Przekroje	żył: 0,25 mm² do 10 mm².

PRZEWODY JEDNOŻYŁOWE DLA TEMPERATURY DO +145°C

HELUTHERM® 145 Bezhalogenowy,  

elastyczny przewód sieciowany elektronowo.

Temperatura	pracy: 
• połączenia ruchome od – 35°C do +120°C, 

• ułożenie na stałe od -55°C do +145°C, 

Przekroje	żył: od 0,25 mm² do 240 mm². 

Kolory	izolacji	zewnętrznej: czarny, żółto-zielony, brąz, 

czerwony, biały, szary, fiolet, ciemno niebieski, żółty, beż, 

jasno niebieski, pomarańczowy, zielony.
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PRZEWODY WIELOŻYŁOWE DLA TEMPERATURY DO +180°C

SiHF
Wielożyłowy przewód silikonowy, metrowany. Specjalny 

przewód izolowany silikonem z wysoką żaroodpornością 

wg DIN VDE 0250 cz. 1 i cz. 816.

Temperatura	pracy: 
• połączenia ruchome od – 60°C do +180°C, 

• krótkotrwale do +220°C 

Maksymalna	temperatura	żył	przy	pełnym	obciążeniu: 
+180°C

Liczba	żył: od 2 do 25 – zależnie od przekroju, 

Przekroje	żył: od 0,5 mm² do 35 mm².

THERMFLEX 180 EWKF (H05SS-F)
Wielożyłowy, bezhalogenowy przewód silikonowy,  

metrowany. Elastyczny przewód w izolacji silikonowej  

odporny na wysokie temperatury wg DIN VDE 0250 cz. 816.

Temperatura	pracy: 
• połączenia ruchome od – 25°C do +180°C, 

• ułożenie na stałe od -60°C do +180°C, 

Liczba	żył: 1 do 20 – zależnie od przekroju, 

Przekroje	żył: od 0,75 mm² do 6 mm².

SiHF/GL-P
Wielożyłowy przewód silikonowy w oplocie stalowym, 

metrowany. Specjalny przewód izolowany silikonem  

z wysoką żaroodpornością wg DIN VDE 0250 cz. 1 i cz. 816.

Temperatura	pracy: 
• połączenia ruchome od – 60°C do +180°C, 

• krótkotrwale do +220°C 

Maksymalna	temperatura	żył:	+180°C

Liczba	żył: od 2 do 24 – zależnie od przekroju, 

Przekroje	żył: od 0,75 mm² do 25 mm².

SiHF-C-Si
Wielożyłowy przewód silikonowy ekranowany, EMV – typ 

preferowany, metrowany. Specjalny przewód izolowany 

silikonem z wysoką żaroodpornością wg DIN VDE 0250  

cz. 1 i cz. 816.

Temperatura	pracy: 
• połączenia ruchome od – 60°C do +180°C, 

• krótkotrwale do +220°C 

Maksymalna	temperatura	żył:	+180°C

Liczba	żył: od 2 do 24 – zależnie od przekroju, 

Przekroje	żył: od 0,5 mm² do 25 mm².

THERMFLEX 180 EWKF-C
Wielożyłowy, ekranowany bezhalogenowy przewód 

silikonowy, EMV – typ preferowany metrowany.  

Elastyczny przewód w izolacji silikonowej odporny  

na wysokie temperatury wg DIN VDE 0250 cz. 816.

Temperatura	pracy: 
• połączenia ruchome od – 25°C do +180°C, 

• ułożenie na stałe stacjonarnie od -60°C do +180°C, 

Maksymalna	temperatura	żył:	+180°C

Liczba	żył: od 2 do 20 – zależnie od przekroju, 

Przekroje	żył: od 0,75 mm² do 6 mm².
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PRZEWODY JEDNOŻYŁOWE DLA TEMPERATURY DO +180°C

SiF/SIFF
Bezhalogenowy, silikonowy elastyczny przewód sieciowany 

elektronowo. Z dużym zakresem odporności na 

temperatury wg DIN VDE 0250 cz.1 i cz.502. 

Dopuszczalna temperatura żyły roboczej +180°C

Temperatura	pracy: 
• od -60°C do +180°C, 

• krótkotrwale do +220°C 

Przekroje	żył: od 0,25 mm² do 185 mm². 

Kolory	izolacji	zewnętrznej: zielony, czarny, czerwony, 

niebieski, brązowy, bialy, szary, filetowy, żółty, pomarań-

czowy, transparentny, różowy, beżowy.

SiF/GL, SiD, SiD/GL
Bezhalogenowy, silikonowy przewód jednożyłowy. 

Z dużym zakresem odporności na temperatury 

wg DIN VDE 0250 cz.1 i cz.502. 

Dopuszczalna temperatura żyły roboczej +180°C

Temperatura	pracy: 
• od – 60°C do +180°C, 

• krótkotrwale do +220°C 

Kolory	izolacji	zewnętrznej: (zależnie od przekroju – 

szczegóły w katalogu kabli i przewodów): zielony, czarny, 

czerwony, niebieski, brązowy, bialy, szary, filetowy, żółty, 

pomarańczowy, transparentny, różowy, beżowy.

Typ	SiF/GL –budowa żyły – miedziana, pobielana wg DIN 

VDE 0295 kl.5, BS 6360 kl.5 i IEC 60228 kl.5, izolacja żyły 

z silikonu, oplot zew z włókniny szklanej. Przekroje żył od 

0,25 mm² do 50 mm².

Typ	SiD –drut miedziany pobielany, izolacja żyły z silikonu.

Przekroje żył od 0,2 mm² do 6 mm².

Typ	SiD –drut miedziany pobielany, izolacja żyły z silikonu, 

oplot zew z włókniny szklanej. Przekroje żył od 0,5 mm² do 

6 mm².

PRZEWODY WIELOŻYŁOWE DLA TEMPERATURY DO +200°C

HELUFLON® – FEP-6Y

Wielożyłowy specjalny przewód w izolacji  

fluoropolimerowej (FEP). Przewód niepalny, odporny na 

mikrokultury,całkowicie odporny na ozon jednocześnie 

wodoszczelny.

Temperatura	pracy: 
• od -100°C do +205°C, 

• krótkotrwale do +230°C 

Dokładny	zakres	temperatur	zależny 
od	materialu	powłoki: 
• żyła Cu niepobielana= +130°C 

• żyła Cu pobielana = +180°C 

• żyła Cu posrebrzana = +200°C

Przekroje	żył: od 0,25 mm² do 4 mm²

MULTITHERM® 400
Bezhalogenowy, wielożyłowy specjalny przewód  

w izolacji silikonowej odpornej na ekstremalnie wysokie 

temperatury. Przewód o wspólnej oponie zewnętrznej 

wykonanej z oplotu włókna szklanego impregnowanego 

silikonem. Kolor opony zewnętrznej – szary. Kolorystyka żył 

– zależnie od ilości żył w wersji bez/z żyłą żółto-zieloną. 

Szczegóły w katalogu.

Temperatura	pracy: 
• od -60°C do +400°C, 

• krótkotrwale do +500°C, 

Przekroje	żył: Przekroje żył od 0,5 mm² do 16 mm².

Dostępny	w	wersji	ekranowanej	 
MULTITHERM®	400-ES
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PRZEWODY JEDNOŻYŁOWE DLA TEMPERATURY DO +200°C

HELUFLON® – FEP-6Y

Jednożyłowy specjalny przewód w izolacji 

fluoropolimerowej (FEP). Przewód niepalny, odporny na 

mikrokultury, całkowicie odporny na ozon jednocześnie 

wodoszczelny.

Temperatura	pracy: 
• od -100°C do +205°C, 

• krótkotrwale do +230°C 

Przekroje	żył: od 0,14 mm² do 16 mm²

Kolory	izolacji	zewnętrznej: czarny, czerwony, niebieski, 

brązowy, biały, transparentny, dwukolorowy (żo),  

pozostałe kolory na zapytanie

HELUFLON® – PTFE-5Y

Jednożyłowy specjalny przewód w izolacji 

politetranofluoropolimerowej (PTFE). Przewód niepalny, 

odporny na mikrokultury, całkowicie odporny na ozon 

jednocześnie wodoszczelny, całkowicie odporny na 

warunki atmosferyczne.

Temperatura	pracy: 
• od -190°C do +260°C, 

• krótkotrwale do +300°C 

Przekroje	żył: od 0,03 mm² do 1,94 mm², 

dla obu napięć pracy: 600 i 1000V

Kolory	izolacji	zewnętrznej: czarny, czerwony, niebieski, 

brązowy, biały, transparentny, dwukolorowy (żo),  

pozostałe kolory na zapytanie.

Żyła goła, cynowana lub niklowana – na zapytanie.

HELUTHERM® 400
Klasa cieplna C – jednożyłowy specjalny przewód 

w specjalnej izolacji z nasyconej termoodpornej włókniny 

szklanej. Przewód niklowany wielo – lub jednodrutowy. 

Wykazuje doskonałą odporność elektroniczną, chemiczną 

i radiacyjną.

Temperatura	pracy: 
• od -60°C do +400°C, 

• krótkotrwale do +450°C

Przekroje	żył: od 0,5 mm² do 240 mm²

Kolory	izolacji	zewnętrznej: czarny, żółto-zielony, 

niebieski, brązowy, czerwony, biały, fioletowy, żółty, 

beżowy, różowy, pomarańczowy, transparentny.  

Pozostałe kolory na zapytanie.

Dla osłony, wzmocnienia izolacji zewnętrznej można wykorzystać węże osłonowe wykonane z wysoko gatun-

kowej stali i właściwą izolacją zewnętrzną, pamiętając jednocześnie o zachowaniu warunków emisji cieplnej 

u wlotu/wylotu osłony kablowej. 
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