Teletechnika sygnałowa i wizyjna
Audio/Video
Kable stosowane w systemach audio muszą charakteryzować się jak najlepszymi parametrami. Budowa kabli
wynika z ich zastosowania, dlatego mamy do czynienia z przewodami dwużyłowymi oraz wielożyłowymi.
Przewody dwużyłowe występują jako para przewodów miedzianych w izolacji, zespolonych ze sobą
powierzchniami bocznymi. Dwużyłowe i wielożyłowe przewody mogą również mieć wspólną izolację
zewnętrzną. Najważniejsze parametry przewodu to : rezystancja, pojemność i indukcyjność, przekrój oraz
współczynnik strat izolacji.
Rezystancja, podaje się ją w Ohmach. Zależna jest od materiału, budowy kabla, a szczególnie od jego przekroju. Im kabel grubszy to rezystancja jest mniejsza. Mała rezystancja kabla głośnikowego ma bardzo duże
znaczenie w zestawach dużej mocy. Kabel przenosi duże prądy, które czasem w impulsie mogą dochodzić
do kilkunastu amper. Skutkiem zbyt dużej rezystancji może być zwiększenie indukowanych zakłóceń i gorsza
separacja kanałów.
Indukcyjność podawana jest w mikrohenrach. Związana z wymiarami, konstrukcją, sposobem ułożenia kabla,
generalnie wynika z zależności geometrycznych. Wysoka indukcyjność powoduje tłumienie wyższych częstotliwości. Impedancja kabla wzrasta wraz z częstotliwością i wywołuje tłumienie w zakresie górnych częstotliwości audio. Najlepszym sposobem na ograniczenie indukcyjności jest zmniejszenie długości przewodu.
Pojemność kabla podawana jest w piko lub nanofaradach. Dla przewodów sygnałowych, pojemność między
żyłami ma bardzo duże znaczenie. Zależy ona od przenikalności elektrycznej dielektryka, od przekroju i odległości przewodów (pojemność jest proporcjonalna do długości kabla). Duża pojemność kabla powoduje
straty pojemnościowe prądu, tym wyższe im wyższa jest przenoszona częstotliwość, wpływa na ogólną
impedancję i stratność kabla, co przy długości kabli kilku, lub kilkunastu metrów może mieć zauważalny
wpływ.
Przekrój, pozwala na określenie maksymalnej mocy jaką przeniesie kabel o określonej długości bez wprowadzania nadmiernych strat w sygnale.
Stratność izolacji. Zależy głównie od jakości izolatora. Dobrej jakości izolator to polietylen, i polipropylen.
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Wychodząc naprzeciw wysokim wymaganiom branży muzycznej firma HELUKABEL® do zastosowań scenicznych opracowała dwie rodziny przewodów. Są to przewody HELUSOUND® oraz HELULIGHT®. Gwarantują one
wysoką jakość transmisji analogowych i cyfrowych sygnałów audio oraz umożliwiają sterowanie oświetleniem scenicznym.
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SYSTEMY NAGŁOŚNIENIA

HELUSONUD® Kabel Audio digital Giętki
Temperatura pracy: -25°C ÷ 70°C
Przekrój żyły roboczej 0,22 mm²
Liczba żył: 2
Ekran spiralny z drutów miedzianych
Impedancja charakterystyczna: 110 Ohm
Bezhalogenowy wg EN 50267-2-3

HELUSONUD® Kabel Audio analog Giętki
Temperatura pracy: -25°C ÷ 70°C
Przekrój żyły roboczej 0,22 mm²
Liczba par: od 2 do 40
Pary ekranowane folią z drutem spływowym
Bezhalogenowy wg EN 50267-2-3

HELUSONUD® Kabel Audio AES/EBU & DM Giętki

HELUSONUD® Kabel Audio AES/EBU & DM Giętki

Temperatura pracy: -25°C ÷ 70°C
Przekrój żyły roboczej 0,22 mm²
Liczba par: 2, pary ekranowane folią na całości
ekran spiralny z drutów miedzianych
Impedancja charakterystyczna: 110 Ohm

Temperatura pracy: -30°C ÷ 70°C
Przekrój żyły roboczej 0,22 mm² oraz 0,34 mm²
Liczba żył: 2 oraz 4
Ekran spiralny z drutów miedzianych
Impedancja charakterystyczna: 110 Ohm

HELUSONUD® Kabel Audio AES/EBU & DMX Giętki

HELUSONUD® Kabel Audio digital Giętki

Temperatura pracy: -30°C ÷ 70°C
Przekrój żyły roboczej 0,22 mm²
Liczba żył: 2
Ekran spiralny z drutów miedzianych
Impedancja charakterystyczna: 110 Ohm

Temperatura pracy: -25°C ÷ 70°C
Przekrój żyły roboczej 0,22 mm²
Liczba par:od 2 do 12, pary ekranowane folią
i całość ekranowana folią
Impedancja charakterystyczna: 110 Ohm

Bezhalogenowy wg EN 50267-2-3
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OŚWIETLENIE SCENICZNE

HELULIGHT® Kabel Audio DMX Power
(1x2x0,64)+2x1,0 Giętki
Temperatura pracy: -30°C ÷ 70°C
Przekrój żył DMX: 0,24 mm²
Przekrój żył zasilających: 1,00 mm²
Liczba żył: 2
Pary ekranowane folią
na całości ekran spiralny z drutów miedzianych
Impedancja charakterystyczna: 110 Ohm

Przewód DMX 2x0,34
Temperatura pracy: -30°C ÷ 70°C
Impedancja charakterystyczna: 110 Ohm

Przewód DMX 4x0,34
Temperatura pracy: -30°C ÷ 70°C
Impedancja charakterystyczna: 110 Ohm

Światłowód HELUCOM® mobil A-V(ZN)11Y
światłowód do połączeń ruchomych pomiędzy sterownikami
DMX

Przewody HELULIGHT® AES/EBU & DMX przeznaczone
są do układania na stałe w systemach sterowania
oświetleniem scenicznym lub do łączenia cyfrowych
wzmacniaczy audio. Przeznaczone są do łączenia
wszystkich typów cyfrowych urządzeń audio. Są
optymalnie chronione przed zewnętrznymi zakłóceniami dzięki zastosowaniu spiralnego ekranu miedzianego i zewnętrznej powłoki PVC.
System DMX jest standardem cyfrowej komunikacji
sieciowej stosowanym w systemach sterowania
oświetleniem scenicznym z poziomu konsoli. Do
przesyłania informacji protokołem DMX wykorzystuje się standard transmisji szeregowej RS485.
Poprawne działanie systemu DMX możliwe jest jedynie po zastosowaniu wysokiej jakości kabli. Kable
i połączenia niskiej jakości lub uszkodzone są podstawową przyczyną wadliwego działania systemu DMX
i występowania problemów.
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EKRANY LED/WIDEO
Przewody koncentryczne o specjalnej budowie i dopasowanych parametrach zapewniają optymalną transmisję sygnału wideo. Znajdują zastosowanie w połączeniach kamer video oraz systemach transmisji obrazu.
Kable koncentryczne szczególnie przydatne są w sytuacji, gdy w pobliżu sprzętu audio znajdują się źródła
zakłóceń, typu komputer, ekran itp. Są znacznie mniej podatne na zmiany warunków elektromagnetycznych
otoczenia, a same oddają na zewnątrz mniej fal zakłócających.

Triax 8 przewód do kamer Przewody wideo

INSTRUMENTY MUZYCZNE / MIKROFON

HELUSONUD® Kabel do Instrumentów Giętki
Temperatura pracy: -25°C ÷ 70°C
Przekrój żyły roboczej 0,22 mm² oraz 0,38 mm²
Liczba żył: 1
Podwójny ekran spiralny z drutów miedzianych
Bezhalogenowy wg EN 50267-2-3

HELUSONUD® Kabel Mikrofonowy Giętki
Temperatura pracy: -30°C ÷ 70°C
Przekrój żyły roboczej 0,34 mm² oraz 0,50 mm²
Liczba żył: 2
Podwójny ekran spiralny z drutów miedzianych
Bezhalogenowy wg EN 50267-2-3

Przewodami instrumentalnymi, przesyłany jest
sygnał o małej amplitudzie, który jest wzmacniany
przez wzmacniacze. Sygnał taki bardzo łatwo jest
zakłócić, aby temu zapobiec stosuje się podwójny
ekran spiralny wykonany z drutów miedzianych. Żyła
sygnałowa to pojedynczy drut. Długość przewodów
instrumentalnych nie powinny przekraczać kilku
metrów. Dzięki zwiększeniu przekroju poprzecznego
żyły do 0,38 mm² mogą być stosowane w profesjonalnych studiach nagraniowych.
Podobnie jak w przypadku instrumentów, sygnał
wyjściowy mikrofonu ma poziom rzędu kilku miliwoltów (mV). Jest on tak samo podatny na zakłócenia.
Przewody mikrofonowe wyróżniają się bardzo elastyczną powłoką PVC, posiadają dwie skręcone żyły
miedziane osłonięte plecionym miedzianym ekranem. Konstrukcja ekranu jest w zasadzie taka sama
jak w przypadku przewodów instrumentalnych, jedynie w wykonaniach ruchomych pojawiają się elementy wzmacniające mechanicznie. Przesyłanie
sygnału bez strat może odbywać się na odcinku do
100 mb. Mogą być stosowane w profesjonalnych
studiach nagrań i na estradach. Mogą być również
układane na stałe.
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MIXERY / URZĄDZENIA STERUJĄCE / ZASILANIE
Przewody zasilające stanowiska kontroli dźwięku oraz oświetlenia scenicznego powinny charakteryzować się
dużą elastycznością czyli 5 kl. giętkości, co bardzo ułatwia rozprowadzanie i układanie przewodów. W przypadku zastosowań na zewnątrz musza się charakteryzować odpornością na czynniki zewnętrzne, takie jak
promieniowanie UV, zmienne warunki pogodowe czy podwyższona temperatura pracy. Nie bez znaczenia
jest również odporność na przypadkowe uszkodzenia mechaniczne. Przewodami nadającymi się do takich
zastosowań napewno będą Titanex H07RNF, Premium lub JZ 600.

TITANEX® H07RN-F do zastosowań scenicznych

JZ-600 Giętki, numerowany, metrowany, 0,6/1kV,

TITANEX® Premium do zastosowań scenicznych

odporny na warunki atmosferyczne
Temperatura pracy: połączenia ruchome od -5°C do+80°C
ułożenie na stałe od -40°C do +80°C
Przekrój żył: 0,5 mm² do 185 mm²
Liczba par: od 2 do 100

Przewody zasilające 300/500V oraz 600/1000V do zastosowań scenicznych – wysoką giętkość uzyskano
dzięki skręcaniu żył roboczych z drucików miedzianych o średnicy 0,15 mm. Izolacja żył oraz powłoka
zewnętrzna jest wykonana ze specjalnego PVC giętkiego w niskiej temperaturze.

HELUSOUND® Giętki Kabel Audio digital
Temperatura pracy: -25°C ÷ 70°C
Przekrój żyły roboczej 0,22 mm²
Liczba par: od 2 do 12, pary ekranowane folią
i całość ekranowana folią
Impedancja charakterystyczna: 110 Ohm

Bezhalogenowy wg EN 50267-2-3
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