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INSTRUMENTACYJNE
Kable instrumentacyjne dedykowane są do pracy w trudnych warunkach przemysłowych.
Wykorzystywane są (zgodnie z deﬁnicją) do przesyłu danych w systemach analogowych
i cyfrowych, jako kable teletechniczne.
CECHY WSPÓLNE:
Żyły
Izolacja zgodnie ze
standardem typu i wersji
Ośrodek

E
 kran indywidualny (IS)
E
 kran wspólny (OS)
P
 owłoka zgodnie ze
standardem typu i wersji

 olor powłoki
K
Zbrojenie / pancerz
dla typu SWA

H
 ELUTERM® kable
dedykowane do pracy
w podwyższonych
temperaturach NOWOŚĆ

 ELUPOWER® 1000
H
HY-CARBO
kable sterownicze,
zasilające LSLH
wg IEC 60502

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ:
Kable instrumentacyjne
HELUDATA® wg norm:
EN 50288-7, UL 13
PLTC, PAS 5308, EN
50288-7

ZOBACZ NAJNOWSZY
KATALOG

PV4-S
Zaprojektowane zgodnie z wymaganiami IEC 62852 i UL6703.
Złącza PV4-S są przeznaczone do zastosowania w instalacjach fotowoltaicznych
o napięciu znamionowym do 1500 V TUV/IEC i 1500 V UL. Nadają się do stosowania
na puszkach połączeniowych, bezpośrednio na panelu, a także na wiązkach
i przedłużaczach wykonywanych w terenie.
CECHY:
Zapewniają wodoodporne połączenie i stopień ochrony IP68 (1 m/24 h)
Pomagają zminimalizować straty mocy
Zgodne z NEC 2008/2011 (wymagane narzędzie do rozłączenia)
Niska rezystancja styku (≤ 0,3 mΩ)
Zakres średnic przewodów 5,0 (IEC) // 5,5 (UL) do 7,8 mm

SPRAWDŹ PROMOCJĘ —
TYLKO DO KOŃCA LIPCA!

ZOBACZ KARTĘ
KATALOGOWĄ

W ofercie dostępne są:

CECHY:
Dopasowane
do przytrzymania
złącza w celu dokręcenia
(wymagane 2 szt)
Dopasowany
do nakrętki
sześciokątnej
i dwunastokątnej
Bolce umożliwiające
rozłączenie złącza
(zgodnie z NEC
2008/11)

ZOBACZ KARTĘ
KATALOGOWĄ

CECHY:
4
 punkty styku
z przewodem, 4 ostre
krawędzie na dole
zapewniają sprawdzony
kontakt z ramą
M
 echanizm przesuwny
umożliwia szybki montaż
W
 ielokrotnego użytku
do 5 razy
S
 talowa śruba,
aby uniknąć korozji
elektrostatycznej

CECHY:
 ożliwość użycia
M
dla przewodów jedno
i wielodrutowych
Montaż za
pomocą klucza
Wielokrotnego użytku
Wykonany ze stali,
aby uniknąć korozji
elektrostatycznej

GŁOŚNIKOWE
HELUSOUND 400 PVC

HELUSOUND 600 FRNC

WŁAŚCIWOŚCI:

WŁAŚCIWOŚCI:

®

Zakres temperatury pracy:
elastycznie od -10°C do +70°C
stacjonarnie od -30°C do +70°C
Napięcie pracy 300V
Napięcie testu 1000V
Minimalny promień gięcia:
elastycznie: 8 x Ø przewodu
przy ułożeniu na stałe: 5 x Ø przewodu

ZOBACZ KARTĘ
KATALOGOWĄ

®

Bezhalogenowy
Zakres temperatury pracy:
elastycznie od -5°C do +70°C
stacjonarnie od -40°C do +70°C
Napięcie pracy 300V
Napięcie testu 1000V
Minimalny promień gięcia:
elastycznie: 12x Ø przewodu
przy ułożeniu na stałe:
5x Ø przewodu
Klasa CPR wg EN 50575 Eca

ZOBACZ KARTĘ
KATALOGOWĄ

JESTEŚMY W KAŻDYM MIEJSCU
Drukarki, koparki czy ogrodzenia elektryczne –
przewody HELUKABEL znajdą zastosowanie w każdym miejscu.
Zachęcamy do zapoznania się z artykułami umieszczonymi na naszym blogu.
A w nim między innymi:
1. Jakie okablowanie zastosować w nowoczesnych drukarkach
3D i dlaczego trzeba czasami wymienić przewody? Zobacz, jak
wymienialiśmy przewody na HELUFLON FEP w drukarce Voron Zero.

OBEJRZYJ

2. B
 udowa własnej koparki, żaden problem.
Tutaj sprawdziły się silikonowe SIF, SIFF.

OBEJRZYJ

3. P
 an Krzysztof z miejscowości Różan, postawił ogrodzenie
elektryczne, wykorzystując przewód HELUPOWER FARM.
A dlaczego przewód jest istotnym elementem,
dowiedzą się Państwo z naszego artykułu na blogu.
4. Narzędzia, które sprawdzą się w każdej sytuacji, a zespołowi
AGH SOLAR BOAT TEAM przydały się przy budowie łodzi solarnej.

OBEJRZYJ

OBEJRZYJ

KONTAKT

WWW.HELUKABEL.PL

WWW.SKLEPHELUKABEL.PL

