


DŁAWIKI I TAŚMY KABLOWE HP

Sprawdź więcej informacji  
o opaskach kablowych

Sprawdź więcej informacji 
o dławikach kablowych

OPASKI KABLOWE:

  Poliamid 6.6
  Bezhalogenowe
  Bezsilikonowe
  Certyfikawcja UL 62275
  Palność zgodnie z UL 94V2

Dostępne w kolorze czarnym (odporne na UV) i transparentnym w wielu rozmiarach

DŁAWIKI KABLOWE: 

  Z nakrętką
  Korpus: poliamid 6.6
  Bezsilikonowe
  Klasa ochronności: IP68
  Zakres temperatur pracy: do 85°C 

Dostępne z gwintem metrycznym lub PG

ZAPYTAJ PRZEDSTAWICIELA  
TECHNICZNO-HANDLOWEGO O OFERTĘ

http://centrala.helukabel.pl/proalpha/images/catalog/pl/18048351.pdf
http://centrala.helukabel.pl/proalpha/images/catalog/pl/18048383.pdf
https://helukabel.pl/kontakt/


KABLE I AKCESORIA  
DLA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

Instalacja elektryczna na jednostce pływającej jest jednym  
z najważniejszych elementów jej wyposażenia. Prawidłowo
zaprojektowana oraz wykonana instalacja, zgodnie z obowiązującymi normami oraz 
przy użyciu najwyższej jakości produktów, gwarantuje bezpieczeństwo nawet w 
najtrudniejszych warunkach. Dobór konkretnych typów przewodów z proponowanych 
grup rodzajowych, zależy od rodzaju i mocy elektrycznej zainstalowanych urządzeń.

WŁAŚCIWOŚCI: 

   Elastyczność i odporność na działanie wysokich  
oraz niskich temperatur

  Odporność na działanie oparów, promieni UV oraz ozonu
  Odporność na działanie wody oraz olejów
  Bezhalogenowość
  Izolacja z materiału nierozprzestrzeniającego płomieni

WEJDŹ NA PODSTRONĘ TEMATYCZNĄ

Sprawdź więcej informacji  
o kablach i akcesoriach

https://helukabel.pl/kable-i-akcesoria-dla-jednostek-plywajacych/
https://oxomi.com/p/3000391/catalog/10195410


Sprawdź więcej informacji  
o przedłużaczach HELUPOWER® REFLECT

SPRAWDŹ W SKLEPIE LUB ZAPYTAJ PRZEDSTAWICIELA  
TECHNICZNO-HANDLOWEGO O OFERTĘ

PRZEDŁUŻACZE HELUPOWER® 
REFLECT | Elastyczne i odblaskowe

PRZEDŁUŻACZE UNIWERSALNE (WTYK CEE / GNIAZDA TYPU E),  
DOSTĘPNE W WERSJACH BĘBNOWEJ I PROSTEJ

WŁAŚCIWOŚCI: 

  Dobra widoczność w warunkach ograniczonej ilości światła
  Wysoka wytrzymałość na ścieranie
  Odporność na promieniowanie UV
  Odporność na zachlapanie i hydrolizę
   Materiały użyte do produkcji przewodu nie zawierają silikonu i kadmu, ani substancji  

zakłócających lakierowanie
  Bęben wyposażony w uchwyt prowadzący do zwijania/rozwijania przewodu 
  Zabezpieczenie w postaci wyłącznika termicznego w bębnie 
  Sygnalizacja pracy pod obciążeniem Prądowym
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http://centrala.helukabel.pl/proalpha/images/catalog/pl/18048482.pdf
https://www.sklephelukabel.pl/oferta/Przedluzacze-reflect,8175


PODSTAWA HELUTOOL 
DO ROZWIJANIA I ZWIJANIA KABLI

Sprawdź więcej informacji  
o podstawie Helutool

UNIWERSALNY I KOMPAKTOWY

Podstawa Helutool do rozwijania przewodów.  
Szpula o średnicy do 250 mm i ładowności do 190 kg. 

WŁAŚCIWOŚCI: 

  Niewielka waga i rozmiar, przy imponującym udźwigu
  Idealne rozwiązanie do obsługi uszkodzonych bębenów 
  Zapewnia wydajną i bezobsługową pracę, zapobiegając plątaniu się kabli 
  Zapewnia ochronę powierzchni podłogowych w gotowych obiektach
   Niezwykle łatwy montaż

ZAPYTAJ PRZEDSTAWICIELA  
TECHNICZNO-HANDLOWEGO O OFERTĘ

https://www.sklephelukabel.pl/oferta/Helutool-250--190,8176/Artikel/903716
https://helukabel.pl/kontakt/


https://helukabel.pl/kontakt/
https://helukabel.pl/kontakt/

