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   Przewody hybrydowe (termoelektryczno-sterownicze)  
przeznaczone są do łączenia urządzeń pomiarowych  
z czujnikami termoelektrycznymi (termopary) oraz zasilaniem.

   Część termoelektryczna wykonana jest z tych samych  
materiałów co termoelement.

   Przykładem w zastosowaniu tych przewodów są systemy 
gorącokanałowe form wtryskowych, gdzie część sterownicza  
zasila grzałki elektryczne, a część termoelektryczna  
sczytuje temperaturę kanału.

PRZEWODY HYBRYDOWE
TERMOELEKTRYCZNO-
STEROWNICZE

ZOBACZ KARTĘ  
KATALOGOWĄ

https://www.sklephelukabel.pl/oferta/Przewody-hybrydowe,8210


Klasa CPR wg EN 50575 
≤6 mm² - Cca - s1a, d1, a1 
Ø > 10 mm² - B2ca - s1a, d1, a1 
1x10 i 1x16 mm² - Cca - s1a, d1, a1

CECHY: 

   elastyczny, bezhalogenowy, uniepalniony i metrowany
   odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
   odporny na działanie wody (AD5)
   do bezpośredniego układania w ziemi 
   stosowany do instalacji zewnętrznych i wewnętrznych

RZ1-K 0,6/1 KV

PRZEWÓD WIELOŻYŁOWY, BEZHALOGENOWY WYKONANY  
WG IEC 60502-2/ UNE 21123-4

CPR

ZOBACZ KARTĘ  
KATALOGOWĄ

https://www.sklephelukabel.pl/oferta/-rz1-k-06-1-kv,8211/Artikel/18048554


HELUPOWER AQUATIC 750 BLUE, to elastyczny przewód, stosowany w wodzie pitnej, 
odporny na chlor zgodnie z normą DVGW W 270. Stosowny jest wszędzie tam, gdzie
wymagane jest stabilne zasilanie w podwodnym środowisku, np. do pomp głębinowych,
czujników, silników napędowych, czy systemów grzewczych. 

   Ze względu na całkowitą odporność na dyfuzję wilgoci, może  
być używany na głębokości do 600 m oraz poddawany  
ciśnieniu zewnętrznemu 60 bar.

   Odporna mechanicznie powłoka przewodu  
wykonana jest z usieciowanego elastomeru PVC.

   Specjalnie opracowany i przetestowany pod kątem  
braku wzrostu drobnoustrojów i emisji substancji toksycznych.

   Trwale szczelny, odporny na poziom chloru  
do 0,6 mg/l oraz wodę morską o zasoleniu do 3,5%.

   Odpowiedni do stosowania w rożnych rodzajach wód.
   Maksymalna temperatura pracy na przewodzie wynosi 90°C.

HELUPOWER AQUATIC 750 BLUE

ZOBACZ KARTĘ  
KATALOGOWĄ

https://www.sklephelukabel.pl/oferta/Helupower-aquatic-750-blue,8212


Przewód N2XC2Y D-CORE stosowany jest do zasilania masztów telekomunikacyjnych  
dla sieci 4G oraz 5G. Odporny na promienie UV pozwala stosować go na zewnątrz jak  
i wewnątrz budynków. 

ROZWIĄZANIA DLA RADIOWYCH 
SIECI DOSTĘPOWYCH 4G I 5G

WŁAŚCIWOŚCI: 

   odporny na UV i warunki 
atmosferyczne

   nie nadaje się  
do układania w ziemi

   stosowany do instalacji 
zewnętrznych 
i wewnętrznych

BUDOWA: 

   żyła miedziana ocynowana, 
wielodrutowa kl. 5

   izolacja żył: XLPE
   kolor izolacji: niebieski, brązowy
   ekran folia AL/PET
   ekran w postaci oplotu z drutów 
miedzianych ocynowanych  
o gęstości krycia ok. 65%

   czarna powłoka: LS0H

ZOBACZ ULOTKĘ

https://oxomi.com/p/3000391/catalog/10353848


Kable instrumentacyjne HELUDATA wykorzystywane są do przesyłu danych w systemach 
analogowych i cyfrowych, głównie jako kable teletechniczne, ale także kable sterujące.

KABLE INSTRUMENTACYJNE, 
STEROWNICZO-ZASILAJĄCE, 
TERMOPARY

NAJWAŻNIEJSZE CECHY WSPÓLNE KABLI INSTRUMENTACYJNYCH: 

   Żyła miedziana wielodrutowa klasy 2 (wg BS EN 60228 lub DIN VDE 0295/ IEC 60228)
   Izolacja zgodnie ze standardem typu i wersji: PE lub PVC lub XLPE
   Ośrodek: żyły skręcone w pary/trójki/czwórki
   Ekran indywidualny (IS): folia PET z warstwą AL
   Ekran wspólny (OS): folia PET z warstwą AL i żyłą spływową (uziemiającą)
   Powłoka zgodnie ze standardem typu i wersji: PVC lub XLPE lub LS0H, numerowana
   Kolor powłoki: czarny lub niebieski (strefy EX)
   Zbrojenie typu SWA (we wszystkich rozwiązaniach), opancerzenie taśmą stalową 
galwanizowaną typ GSTA

ODWIEDŹ 
NASZĄ STRONĘ

https://helukabel.pl/instrumentacyjne/ 
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