Productnieuws

Beste Lezer(es),
In deze nieuwsbrief vind je
informatie over de nieuwste
producten van Helukabel.
Met o.a. onze nieuwe JZ-510-C MB
met Cca en de nieuwe halogeenvrije
H07 RN-F LSoH neopreen kabel.
En er staan er nog veel meer in onze
nieuwe Instrumentation, Power &
Control brochure!

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via info@helukabel.nl of bel met
telefoonnummer 0495 499 049.
Wij helpen je graag verder!

Download hier de brochure

HELUCONTROL JZ-510-C MB Cca
Flexibel, nummer gecodeerd, afscherming, metermarkering, verhoogde
vlamvertraging
Voor gebruik als data- en besturingskabel in besturingsschakelingen,
gereedschapsmachines en machine-industrie of bouwinstallaties. Ook geschikt als
signaalkabel in computer- en electronica systemen. In deze kabel is de gebruikelijke
PVC binnenmantel vervangen door een stabiliserende polyesterfolie, waardoor de
totale diameter van de kabel aanzienlijk wordt verkleint en die op zijn beurt ook de
buigradius en het totale gewicht van de kabel vermindert. Het corrigerend
koperscherm biedt optimale EMC-bescherming en zorgt voor storingsvrije overdracht
van analoge of digitale signalen. Ook zonder afscherming verkrijgbaar.

HELUPOWER H07RN-F LS0H Halogeenvrij
Halogeenvrije neopreenkabels zijn geschikt voor gemiddelde mechanische belasting in
droge, vochtige en natte omgevingen en buitenshuis. Kan worden gebruikt in
stilstaand water tot een waterdiepte van 100 meter (AD8) met een watertemperatuur
van minimaal +5 graden Celsius.

HELUDATA UL 2092 PE-aderisolatie, per paar afgeschermd, PVC buitenmantel
Dit is een laagfrequente datatransmissiekabel voor statische installaties. De hoge mate
van afscherming is ideaal voor het verzenden van foutloze audio- en
meetbesturingssignalen.

PAS 5308 Instrumentatiekabel PVC, PVC, volledig gescreend
Toepasbaar voor tranmissie van data en controlesignalen in agressieve omgevingen
zoals olie, gas en petrochemie. De kabels zijn geschikt voor vaste installatie in droge
en vochtige ruimten, open ruimten en ondergrondse netwerken.

HELUCONTROL BS-SY-JZ
Flexibel, gecodeerd, lichtgewicht, omvlechting, metermarkering
SY-JZ kabels worden gebruikt als interconnecties voor kracht- en
besturingstoepassingen binnen de volgende industrieën en toepassingen:
gereedschapswerktuigenindustrie, fabrieksinstallaties, energiecentrales en in dataapparatuur.

TOPFLEX® 1000 VFD EMC, motorvoedingskabel, NFPA 79
Wordt gebruikt als een voedingskabel voor vaste installatie en af en toe vrije
beweging, in droge, vochtige en natte ruimten en buiteninstallaties. Deze kabel wordt
gebruikt in de auto-industrie, voedselverwerkende industrie, transferstraten,
verpakkingsindustrie, gereedschapswerktuigen en transport. Andere industriële
toepassingen zijn pompen, ventilatoren, transportbanden en airconditioningsystemen.

Helutherm FR BS 7629
Hoge temperatuur, halogeen vrij, vuurbestendig, LPCB gecertificeerd
Brandalarm kabel voor waarschuwing-systemen en noodverlichting in publieke
gebouwen en kantoren, waar veiligheid van primair belang is of waar gevoelige
materialen beschadigd kunnen raken door blootstelling aan zuurvormende gassen.

Alle kabels voldoen aan CE= laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.

Kent u ons Download Centre al?

Helukabel bezoeken op een beurs?

Hier kunt u terecht voor alle laatste

Wij komen overal op de wereld...

brochures, flyers en certificaten.

Klik hier om ons te ontmoeten!
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