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 4.1 Złącza

Seria HelaCon

HelaCon Plus 356

HelaCon Easy 358

HelaCon Lux 360

 4.2 Akcesoria montażowe
Osłony do opraw downlight

Kołpak osłonowy  
do opraw downlight dla 
budownictwa mieszkalnego

SpotClip-I 362

SpotClip-II 364

SpotClip-III 366

SpotClip-Box 368

Kołpak osłonowy  
do opraw downlight 
dla budownictwa 
przemysłowego

SpotClip-Kit 370

SpotClip-Plate 372

SpotClip-Caps 374

SpotClip-Tubes 375

 4.3 System instalacji przewodów

Cable Scout+

Cable Scout+ - Zestawy 376

Cable Scout+ - Pary drążków 376

Cable Scout+ Akcesoria 377
D

at
a 

w
yd

an
ia

: 1
0/

20
15



4

 4.4 Taśmy elektryczne i techniczne

HelaTape Flex - Taśmy 
elektroizolacyjne z PVC

HelaTape Flex 15 -  
uniwersalna taśma z PVC 378

HelaTape Flex 20 - taśma z PVC 
do wymagających zastosowań 
mechanicznych 380

HelaTape Flex 23 - taśma z PVC 
do wymagających zastosowań 
mechanicznych 380

HelaTape Flex 40 - taśma z PVC 
do wymagających zastosowań 
mechanicznych 381

HelaTape Flex 1000+ Premium  
taśma z PVC 382

HelaTape Flex 2000+ Premium taśma 
z PVC do wymagających zastosowań 
mechanicznych 383

HelaTape Wrap - Taśmy 
z PVC

HelaTape Wrap 25 - taśma z PVC do 
ochrony przed korozją 384

HelaTape Shield -  
Taśmy przewodzące

HelaTape Shield 310 - taśma 
ekranująca do wysokich napięć 385

HelaTape Shield 320 - taśma 
ekranująca z miedzi cynowanej 385

HelaTape Power -  
Taśmy odporne termicznie

HelaTape Power 410 - taśma odporna 
na płomień i wyładowania łukowe 386

HelaTape Power - Taśmy do 
wysokich temperatur

HelaTape Power 420 -  
taśma z włókien szklanych,  
odporna na wys. temp. 386

HelaTape Power -  
Taśmy samospajalne

HelaTape Power 600 -  
taśma do niskich napięć 387

HelaTape Power 650 -  
taśma do niskich napięć,  
na bazie kauczuku butylowego 388

HelaTape Power -  
Taśmy samospajalne

HelaTape Power 800 - taśma 
silikonowa, do wysokich napięć 389

HelaTape Power 810 - taśma do 
wysokich napięć 390

HelaTape Power -  
Taśmy samospajalne, 
kauczukowe

HelaTape Power 820 - taśma do 
wysokich napięć, bezklejowa 390

HelaTape Power 900 - taśma do bardzo 
wysokich napięć (ponad 110KV) 391

Taśmy tkaninowe HelaTape Tex 392

Instalacja elektryczna
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Szczegółowych informacji na temat norm  
i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Instalacja elektryczna
Złącza

MATERIAŁ Poliwęglan (PC)

I max 24 A

U max 450 V

Przekrój przewodów 
(EN)

0,5 do 2,5 mm² żyły jedno-/wielodrutowe 
(max 7 drutowe)

Długość odizolowania 11 mm

Klasa palności UL94 V2

Temperatura pracy -30 °C do +105 °C

Dopuszczenia
CE, cULus, DEMKO, ENEC, FIMKO, GL, 
KEMA-KEUR, NEMKO, SEMKO, VDE

Złącza HelaCon są używane do szybkiego, łatwego i niezawodnego 
łączenia przewodów oraz rozdzielania obwodów w instalacjach 
domowych. Złącza można użyć we wszystkich rodzajach skrzynek, 
puszkach łączeniowych (natynkowych i podtynkowych).  
Złącza HelaCon Plus oferują najlepsze możliwe rozwiązanie, gdy 
wymagana jest maksymalna ochrona i wygoda.

Właściwości
• Szybkie, łatwe i pewne złączki bezśrubowe 
• Do profesjonalnego łączenia przewodów elektrycznych  

w instalacjach domowych
• Podwójna sprężyna do łatwiejszego montażu
• Ułatwia montaż w trudnych obszarach np. pod sufitem
• Możliwość wizualnej kontroli dzięki przezroczystej obudowie
• Kodowanie barwne umożliwia szybką identyfikację
• Oddzielne wejście testowe z przodu
• Bezpieczne zastosowanie, montaż i serwis

Złącza

Złącza HelaCon Plus oferują rożną ilośc wejść, co jest zaznaczone odpowiednim 
kolorem.

Złącza HelaCon Plus

W zależności od potrzeb można korzystać z szerokiego wachlarza złączek od 2 
do 8 wejściowych. Przezroczysta obudowa umożliwia szybką i prostą kontrolę 
zamocowanej żyły.
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Szczegółowych informacji na temat norm  
i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Instalacja elektryczna
Złącza

Złącza
Złącza HelaCon Plus

HelaCon Plus - widok z przodu

TYP Rysunek
Ilość 
wejść Kolor

Szerokość
(W)

Wysokość
(H)

Głębokość
(D)

Ilość w 
opak. Nr art.

HECP-2 2
Przezroczysty (CL), 

Żółty (YE)
11,8 10,5 19,0 100 szt. 148-90000

HECP-3 3
Przezroczysty (CL), 

Pomarańczowy (OG)
15,9 10,5 19,0 100 szt. 148-90001

HECP-4 4 Przezroczysty (CL) 20,1 10,5 19,0 75 szt. 148-90002

HECP-5 5
Przezroczysty (CL), 

Niebieski (BU)
24,2 10,5 19,0 50 szt. 148-90003

HECP-6 6
Przezroczysty (CL), 

Fioletowy (VT)
28,4 10,5 19,0 50 szt. 148-90004

HECP-8 8
Przezroczysty (CL), 

Szary (GY)
36,7 10,5 19,0 40 szt. 148-90005

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

HelaCon Plus - widok z boku
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Instalacja elektryczna
Złącza

MATERIAŁ Poliamid (PA)

Przekrój 
przewodów (EN)

0,5 - 1,5 mm² drut 1,0 - 2,5 mm² drut

I max 17,5 A 24 A

U max 450 V

Długość 
odizolowania

11 mm

Klasa palności UL94 V2

Temperatura pracy
-30 °C do +110 °C (EN),  
-30 °C do +105 °C (cULus)

Dopuszczenia ENEC, FIMKO, VDE
CEBEC, cULus, ENEC, 
FIMKO, KEMA-KEUR, 
VDE

Niewielki rozmiar umożliwia ich zastosowanie w ograniczonej 
przestrzeni oraz we wszystkich rodzajach (natynkowych lub 
podtynkowych) skrzynek połączeniowych. 

Właściwości
• Szybkie, łatwe i pewne złączki bezśrubowe
• Do łączenia i rozdzielania przewodów w puszkach elektrycznych
• Typowy zakres napięć obudowy do 450 V
• Różne pola wejściowe gwarantujące wiele możliwych zastosowań
• Średnice od 1,0 do 2,5 mm
• Mniejsze średnice od 0,5 do 1,5 mm dostępne za pomocą HECE 1,5

Złącza

Kompaktowa wielkość HelaCon Easy idealnie sprawdza się w ciasnych 
przestrzeniach.

Złącza HelaCon Easy

TYP Rysunek

Przekrój
przewodów

(EN)
Ilość 
wejść Kolor

Szerokość
(W)

Wysokość
(H)

Głębokość
(D)

Ilość w 
opak. Nr art.

HECE-2 1,0 - 2,5 drut 2 Szary (GY) 10,5 9,5 19,5 100 szt. 148-90006

HECE-3 1,0 - 2,5 drut 3 Szary (GY) 13,5 9,5 19,7 100 szt. 148-90035

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

HelaCon Easy - widok z przoduHelaCon Easy - widok z boku
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Instalacja elektryczna
Złącza

Złącza
Złącza HelaCon Easy

TYP Rysunek

Przekrój
przewodów

(EN)
Ilość 
wejść Kolor

Szerokość
(W)

Wysokość
(H)

Głębokość
(D)

Ilość w 
opak. Nr art.

HECE-4 1,0 - 2,5 drut 4 Szary (GY) 17,2 9,5 19,7 100 szt. 148-90008

HECE-5 1,0 - 2,5 drut 5 Szary (GY) 21,1 9,5 19,7 100 szt. 148-90009

HECE-8 1,0 - 2,5 drut 8 Szary (GY) 17,8 14,5 17,8 50 szt. 148-90010

HECE-3x1.5 0,5 - 1,5 drut 3 Szary (GY) 11,4 8,8 18,5 100 szt. 148-90013

HECE-5x1.5 0,5 - 1,5 drut 5 Szary (GY) 17,2 8,8 18,5 100 szt. 148-90015

HECE-8x1.5 0,5 - 1,5 drut 8 Szary (GY) 26,0 8,8 18,5 75 szt. 148-90018

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.



360

4.1

Więcej informacji: www.HellermannTyton.pl/instalacja

D
at

a 
w

yd
an

ia
: 1

0/
20

15

Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Instalacja elektryczna
Złącza

MATERIAŁ Poliamid (PA)

I max 24 A

U max 450 V

Przekrój przewodów (EN) 0,5 (0,75)–2,5 mm²

Klasa palności UL94 V2

Temperatura pracy -5 °C to +100 °C

Dopuszczenia
CEBEC, cULus, ENEC, FIMKO,  
KEMA-KEUR, VDE

Typowym zastosowaniem są instalacje oświetleniowe, gdzie 
podtynkowe przewody drutowe muszą być połączone z przewodem 
elastycznym do oświetlenia. Wersja 2/1 umożliwia tworzenie pętli 
obwodów linii zasilających dla urządzeń dodatkowych. 

Przewód na wyjściu, po stronie oświetlenia, można łatwo umieścić 
w złączu przez naciśnięcie w dowolnym momencie mechanizmu 
blokującego. Zwolnienie złącza następuje w taki sam sposób. Po stronie 
oświetleniowej może znajdować się dowolny przewód, co sprawia, 
że złączki HelaCon Lux są również przydatne do łączenia urządzeń 
wyposażonych w elastyczne przewody połączeniowe, np. urządzenia 
sterujące do rolet, wentylatorów i innych zespołów napędowych.

Właściwości
• Najlepiej nadaje się do łączenia przewodów drutowych  

z przewodami elastycznymi
• Stanowi połączenie złączki bezśrubowej ze sprężynowym 

mechanizmem blokującym
• Do przewodów linkowych na wejściu oświetleniowym
• Stosowane w typowych obudowach dla napięć do 450 V  

i prądów do 24 A
• Jedno lub dwa wejścia na przewody drutowe po stronie montażowej 
• Bardzo elastyczna budowa
• Szybki montaż, pewne połączenie, obsługa bez użycia narzędzi
• Przeznaczone szczególnie do prac podsufitowych oraz gdy dostęp  

do przewodów jest utrudniony

Złącza

Szybka instalacja i demontaż opraw oświetleniowych za pomocą HelaCon Lux

Złącza HelaCon Lux

HelaCon Lux - widok z boku

TYP Rysunek
Ilość 
wejść Kolor

Szerokość
(W)

Wysokość
(H)

Głębokość
(D)

Ilość w 
opak. Nr art.

HECL-1/1 2 Szary (GY) 8,1 15,8 20,8 100 szt. 148-90022

HECL-2/1 3 Biały (WH) 9,5 15,8 20,8 100 szt. 148-90023

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.
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Profesjonalny zespół taśm elektroizolacyjnych  
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Instalacja elektryczna
Akcesoria montażowe

MATERIAŁ Poliamid 6.6 wzmacniany włóknem 
szklanym (PA66GF15%)

Temperatura pracy -20 °C do +120 °C

Klasa palności
Materiał zgodny z UL94 V0 przy grubości 
1,5 mm, Test rozżarzonego drutu (GWT) 
960°C

SpotClip-I to unikatowy produkt opracowany do montażu punktowych 
lamp halogenowych w panelach konstrukcyjnych i dźwiękochłonnych. 

Innowacyjny kołpak dystansowy wyposażony w cztery sprężynujące 
ramiona może być stosowany zarówno w panelach z płyt gipsowo-
kartonowych, jak i w płytach drewnopochodnych.

Kołpak SpotClip-I jest wykonany z niepalnego poliamidu wzmacnianego 
włóknem szklanym. Ma bardzo dobre własności temperaturowe 
i mechaniczne, i może być zamontowany po zakończeniu robót 
budowlanych. Dzięki temu może być instalowany zarówno w nowych, 
jak i starych budynkach. Kołpak SpotClip-I jest przystosowany do 
mocowania w otworach o średnicy od 62 do 90 mm. 

Kołpak SpotClip-I zapewnia zachowanie bezpiecznej odległości 
pomiędzy źródłem światła a folią izolacyjną i izolacją termiczną dachu. 

Zmniejsza ryzyko uszkodzenia izolacji na skutek przegrzania lub 
akumulacji ciepła. Prawdopodobnie ma także pozytywny wpływ na 
długość okresu eksploatacji oświetlenia.

Film instruktażowy: SpotClip

Kołpak osłonowy do opraw downlight dla 
budownictwa mieszkalnego

SpotClip-I: Czteroramienny kołpak osłonowy.

SpotClip-I

SpotClip-I

H

FH

H2

SpotClip-I montuje się w suchych konstrukcjach beztynkowych z wełną izolacyjną.

TYP
Średnica otworu
mocującego min.

Min. Ø otworu
mocującego (FH)

Wysokość
(H)

Wysokość
(H2) Kolor

Ilość w 
opak. Nr art.

SpotClip-I 62,0 90,0 82,0 70,0 Czarny (BK) 10 szt. 148-00076

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.
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Instalacja elektryczna
Akcesoria montażowe

Właściwości
• Zapewnia zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy źródłem 

światła a folią paroizolacyjną i materiałem izolacyjnym
• Możliwość montażu w nowych i starych budynkach nawet po 

zakończeniu robót 
• Dodatkowe pazurki na końcach ramion zabezpieczają  

SpotClip przed przesuwaniem
• Możliwość mocowania w otworach o średnicy od 62 do 90 mm 
• Maksymalna wysokość oprawy 70 mm
• Inteligentne prowadzenie przewodów dzięki uchwytowi  

w górnej części kołpaka 
• Zmniejsza ryzyko uszkodzenia izolacji w skutek przegrzania  

i kumulacji ciepła 
• Pozostaje sztywny nawet w wyższej temperaturze
• Szybszy i prostszy montaż źródła światła
• Badany zgodnie z normą EN 60598-1, EN 60598-2-2 oraz NF C 15100

Kołpak osłonowy do opraw downlight dla 
budownictwa mieszkalnego
SpotClip-I

1.  Zamontuj przewody zasilajace  
w uchwycie, ściśnij wszystkie cztery 
ramiona do środka i włóż do 
otworu w płycie.

2.  Zamocuj ostrożnie wszystkie 4 
ramiona w wybranym miejscu.

Dodatkowe pazurki zabezpieczają 
przed przekrzywieniem się lub 
przekręceniem podczas montażu.

3.  Dociśnij pazurki do płyty gipsowej, 
żeby zapobiec przesuwaniu się 
kołpaka.

Stopki umieszczone na końcach 
ramion zapewniają, że kołpak stabilnie 
stoi na płycie gipsowo-kartonowej.

4. Zamontuj oprawę.

SpotClip-I i SpotClip-II przeznaczone są do opraw downlight odpowiednio do 
wysokości 70 mm i 95 mm.
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Instalacja elektryczna
Akcesoria montażowe

MATERIAŁ Poliamid 6.6 wzmacniany włóknem 
szklanym (PA66GF15%)

Temperatura pracy -20 °C do +120 °C

Klasa palności
Materiał zgodny z UL94 V0 przy grubości 
1,5 mm, Test rozżarzonego drutu (GWT) 
960°C

Kołpaki SpotClip-II są przeznaczone do montażu większych opraw typu 
downlight i LED. Dodatkowe elastyczne ramiona pozwalają na użycie  
z materiałem izolacyjnym instalowanym metodą wdmuchiwania. 
Ramiona można łatwo usunąć, aby ułatwić instalację kabli. Kołpak 
osłonowy można łatwo wprowadzić w otwory na suficie, co pozwala 
znacząco skrócić czas instalacji. Kołpaki SpotClip zapewniają odstęp 
pomiędzy lampą, a materiałem izolacyjnym, co obniża ryzyko 
przegrzania i kumulacji ciepła.

Kołpak osłonowy do opraw downlight dla 
budownictwa mieszkalnego

SpotClip-II – 4 ramiona mocujące +  
4 ramiona elastyczne.

SpotClip-II

SpotClip-II

H2
H

FH

Pazurki i stopki umieszczone na 
końcach ramion utrzymują SpotClip-II 
we właściwym miejscu.

SpotClip-I i SpotClip-II przeznaczone są do opraw downlight odpowiednio do 
wysokości 70 mm i 95 mm.

TYP
Średnica otworu
mocującego min.

Średnica otworu
mocującego max

Wysokość
(H)

Wysokość
(H2) Kolor

Ilość w 
opak. Nr art.

SpotClip-II 62,0 90,0 107,0 95,0 Czarny (BK) 10 szt. 148-00098

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.
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Instalacja elektryczna
Akcesoria montażowe

Właściwości
• SpotClip-II został opracowany do opraw o wysokości do 95 mm
• Zapewnia zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy źródłem 

światła, a folią paroizolacyjną i materiałem izolacyjnym
• Możliwość montażu w nowych i starych budynkach nawet po 

zakończeniu robót 
• Dodatkowe pazurki na końcach ramion zabezpieczają SpotClip  

przed przesuwaniem
• Możliwość mocowania w otworach o średnicy od 62 do 90 mm 
• Zmniejsza ryzyko uszkodzenia izolacji w skutek przegrzania  

i kumulacji ciepła 
• Materiał pozostaje sztywny nawet w podwyższonej temperaturze
• Materiał uniepalniany, spełniający wymagania UL94-V0
• Wydłuża żywnotność źródeł światła i zwiększa ich niezawodność  

EN 60598-1, EN 60598-2-2 oraz NF C 15100

Kołpak osłonowy do opraw downlight dla 
budownictwa mieszkalnego
SpotClip-II

1.  Zamocuj ostrożnie wszystkie 4 
ramiona w wybranym miejscu.

2.  Dociśnij pazurki do płyty gipsowej, 
żeby zapobiec przesuwaniu się 
kołpaka.

3. Zamontuj oprawę.

SpotClip-I i SpotClip-II przeznaczone są do opraw downlight odpowiednio do 
wysokości 70 mm i 95 mm.

Pazurki i stopki umieszczone na końcach ramion utrzymują SpotClip-II we 
właściwym miejscu.
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Instalacja elektryczna
Akcesoria montażowe

MATERIAŁ Poliamid 6.6 odporny na wyższą 
temperaturę (PA66HS)

Temperatura pracy -40 °C do +105 °C

Klasa palności
UL94 V2, Samogasnący, Test 
rozżarzonego drutu (GWT) 960°C

SpotClip-III to kołpak umożliwiający montaż zewnętrznego zasilacza 
(transformatora) oświetleniowego w pobliżu oprawy w izolacji cieplnej. 
Jeżeli mocowana oprawa nie ma zasilacza zewnętrznego, można 
odciąć dodatkową poziomą nóżkę. Pozioma nóżka podnosi izolację, 
zapewniając wolne miejsce dla zasilacza oprawy oświetleniowej. 
SpotClip-III nadaje się do montażu w każdej izolacji litej. Dostarczany 
jest z rozpostartymi ramionami, które można w jednej chwili ustawić 
wewnątrz otworu montażowego. Wysokość kołpaka ochronnego zależy 
od średnicy otworu w suficie. SpotClip-III nadaje się do montażu opraw 
punktowych o średnicy od 62 do 120 mm i do wysokości 115 mm.

Kołpak osłonowy do opraw downlight dla 
budownictwa mieszkalnego
SpotClip-III

SpotClip-III

H

H2

FH

L

SpotClip-III – Ramiona, które można ustawić i zabezpieczyć zatrzaskami.

TYP
Średnica otworu
mocującego min.

Min. Ø otworu
mocującego (FH)

Wysokość
(H)*

Wysokość
(H2)*

Długość
(L) Kolor

Ilość w 
opak. Nr art.

SpotClip-III 62,0 120,0 130,0 115,0 160,0 Czarny (BK) 5 148-00121

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce. *Min. średnica otworu montażowego 65 mm.

SpotClip-III z oprawą typu downlight i zasilaczem zewnętrznym.
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Instalacja elektryczna
Akcesoria montażowe

Właściwości
• Rozpórka montażowa z miejscem pod zasilacz udostępnia więcej 

miejsca pod sufitem na instalację oświetleniową
• Zapewnia bezpieczny odstęp między lampą, membraną  

paraizolacyjną i izolacją termiczną
• Możliwość montażu podczas budowy i w konstrukcjach gotowych
• Pazurki w ramionach kołpaka chronią przed jej przesuwaniem się
• Chroni izolację cieplną przed uszkodzeniem od przegrzania
• Materiał samogasnący wg wymagań UL94-V2
• Wydłuża żywotność lamp i zwiększa ich niezawodność
• Ułatwia i przyspiesza wymianę źródła światła
• Testowany zgodnie z normą EN 60598,1 i EN 60598-2-2 oraz  

NF C 15100

Kołpak osłonowy do opraw downlight dla 
budownictwa mieszkalnego
SpotClip-III

1. Włóż kołpak w otwór montażowy. 2.  Wciśnij pazurki w płytę g-k, aby 
unieruchomić SpotClip-III.

Mechanizm zatrzaskowy do mocowania 3 elastycznych ramion.

3. Zainstaluj oprawę oświetleniową.

Ramiona o nowej konstrukcji z ząbkami gwarantują stabilność montażu.

4.  Podłącz zasilacz i wsuń przewód  
w uchwyt kołpaka.

Jeden uchwyt do mocowania przewodu zasilającego od góry.
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SpotClip-Box

H

H2

OD

FH

SpotClip-Box to rozwiązanie dla budownictwa pasywnego. Kołpak 
ten uniemożliwia kontakt lampy z izolacją. Jednocześnie izolacja 
zachowuje ciągłość i nie tworzy mostków cieplnych w konstrukcji 
pasywnej. SpotClip-Box służy do montażu oświetlenia LED i świetlówek 
kompaktowych w oprawach downlight o średnicy do 75 mm i 
wysokości do 130 mm. 

Produkt dostępny w zestawie ze złączkami elektrycznymi HelaCon Lux  
i wszystkimi elemantami potrzebnymi do montażu.

Instalacja elektryczna
Akcesoria montażowe

Przekrój kołpaka ochronnego SpotClip-Box.

SpotClip-Box – Rozwiązanie dla budynków pasywnych.

Kołpak osłonowy do opraw downlight dla 
budownictwa mieszkalnego
SpotClip-Box

MATERIAŁ Poliamid 6.6 odporny na wyższą 
temperaturę (PA66HS)

Temperatura pracy -40 °C do +105 °C

Klasa palności
UL94 V2, Samogasnący, Test 
rozżarzonego drutu (GWT) 960°C

TYP
Średnica otworu
mocującego max

Wysokość
(H)

Wysokość
(H2)

Ø zew.
OD Kolor

Ilość w 
opak. Nr art.

SpotClip-Box 75,0 140,0 130,0 184,0 Czarny (BK) 1 148-00122

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.
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Właściwości
• Element montażowy idealny do wszystkich systemów sufitów 

podwieszanych i różnych typów izolacji
• Zapewnia bezpieczny odstęp między lampą, membraną 

paroizolacyjną i izolacją termiczną
• Dodatkowe kolce na spodzie kołpaka chronią przed jego 

przesuwaniem się podczas instalacji
• Montaż bez śrub, w komplecie złączki elektryczne HelaCon Lux
• Chroni izolację cieplną przed uszkodzeniem od przegrzania
• Wydłuża żywotność lamp i zwiększa ich niezawodność
• Szybki montaż za pomocą mechanizmu bagnetowego
• Może służyć do montażu opraw Downlight i głośników w nowych 

stropach betonowych
• Badany zgodnie z normą EN 60598-1, EN 60598-2-2 i NF C 15100 

Instalacja elektryczna
Akcesoria montażowe

1.  Zamontuj podstawę nad 
nawierconym otworem 
montażowym i załóż obudowę 
oprawy oświetleniowej.

2.  Podłącz zasilanie do gniazda lampy 
za pomocą złączek HelaCon Lux  
i zamocuj za pomocą mechanizmu 
bagnetowego.

3.  Włóż lampę do gniazda i zablokuj 
ją w prawidłowym położeniu.

4. Następnie można położyć izolację.

Uszczelnij całkowicie SpotClip-Box 
używając zaślepki i przelotki.

Kołpak osłonowy do opraw downlight dla 
budownictwa mieszkalnego

SpotClip-Box dostarczany jest jako kompletny zestaw do montażu.

SpotClip-Box

Złaczki HelaCon Lux w puszce 
łączeniowej podłączone do źródła 
zasilania.



370

4.2

Więcej informacji: www.HellermannTyton.pl/instalacja

D
at

a 
w

yd
an

ia
: 1

0/
20

15

Instalacja elektryczna
Akcesoria montażowe

MATERIAŁ Poliamid 6.6 odporny na wyższą 
temperaturę (PA66HS)

Temperatura pracy -40 °C do +105 °C

Klasa palności
UL94 V2, Samogasnący, Test 
rozżarzonego drutu (GWT) 960°C

SpotClip-Kit przeznaczony jest zasadniczo do montażu dużych opraw 
typu downlight w pomieszczeniach użytkowych, przemysłowych  
i biurowych. Komplet składa się z trzech nóżek i płytki mocującej. Nóżki 
dostępne są w dwóch długościach (150 mm i 240 mm). Płytka mocująca 
SpotClip-Kit posiada 6 otworów mocujących umożliwiających rozstaw 
nóżek, zależnie od średnicy oprawy oświetleniowej. SpotClip-Kit 150 
przeznaczony jest do opraw o średnicy od 100 do 270 mm i wysokości 
140 mm. SpotClip-Kit 240 nadaje się natomiast do opraw o średnicy 
od 170 do 310 mm i wysokości maks. 230 mm. SpotClip-Kit można 
połączyć z płytą SpotClip-Plate.

Kołpak osłonowy do opraw downlight dla 
budownictwa przemysłowego

SpotClip-Kit występuje w dwóch rozmiarach.

SpotClip-Kit

TYP
Średnica otworu
mocującego min.

Średnica otworu
mocującego max

Wysokość
(H)

Wysokość
(H2)

Długość
(L) Kolor

Ilość w 
opak. Nr art.

SpotClip-Kit 150 100,0 270,0 157,0 140,0 120,0 Czarny (BK) 1 148-00119

SpotClip-Kit 240 170,0 310,0 247,0 230,0 120,0 Czarny (BK) 1 148-00120

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

Nóżka kołpaka SpotClip-Kit 150

H2
H

Płytka montażowa SpotClip-Kit

L

SpotClip-Kit 150 pod sufitem podwieszanym.

SpotClip-Kit 240 z płytą termoizolacyjną.

Nóżka kołpaka SpotClip-Kit 240

H2
H
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Instalacja elektryczna
Akcesoria montażowe

Właściwości
• Możliwość montażu od wewnątrz i zewnątrz w każdym systemie 

sufitów podwieszanych
• Gwarantuje bezpieczny odstęp między lampą, membraną 

paroizolacyjną i izolacją termiczną
• Możliwość montażu przed zabudową sufitu lub po niej – nadaje się 

do instalacji w obiektach nowo budowanych i istniejących
• Dodatkowe kolce na spodzie rozpórki chronią przed jej przesuwaniem się
• Wygodne prowadzenie przewodu przez przelotkę na wierzchu rozpórki
• Chroni izolację cieplną przed uszkodzeniem od przegrzania
• Wytrzymałe nóżki nie ulegają odkształceniu po dłuższym czasie
• Wydłuża żywotność lamp i zwiększa ich niezawodność
• Badany zgodnie z normą EN 60598-1 i EN 60598-2-2

Kołpak osłonowy do opraw downlight dla 
budownictwa przemysłowego
SpotClip-Kit

1.  Ściśnij nóżki razem i włóż SpotClip-
Kit w otwór montażowy.

2.  Wciśnij kolce w płytę g-k, aby 
unieruchomić nóżki.

Łatwa regulacja rozstawu nóżek za 
pomocą zatrzasków.

3.  Zainstaluj oprawę zgodnie  
z instrukcją producenta.

4.  Podłącz oprawę do źródła zasilania 
i przymocuj kabel do przelotki.

Wytrzymała konstrukcja z kolcami 
gwarantuje stateczność mocowania.

SpotClip-Kit 150 jest dostarczany jako 
komplet do samodzielnego montażu.

SpotClip-Kit 240 jest dostarczany jako 
komplet do samodzielnego montażu.

SpotClip-Kit 240 przeznaczony do otworów montażowych 170–310 mm.

SpotClip-Kit 150 przeznaczony do otworów montażowych 100–270 mm.

Gniazdo
Średnica otworu mocującego 

Ø min. - Ø max.

1 100–170

2 120–190

3 140–210

4 160–230

5 180–250

6 200–270

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

SpotClip-Kit 150

Gniazdo Ø min. - Ø max. 

1 170–210

2 190–230

3 210–250

4 230–270

5 250–290

6 270–310

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

SpotClip-Kit 240

Średnica otworu mocującego 
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Instalacja elektryczna
Akcesoria montażowe

MATERIAŁ Poliamid 6.6 odporny na wyższą 
temperaturę (PA66HS)

Temperatura pracy -40 °C do +105 °C

Klasa palności
UL94 V2, Samogasnący, Test 
rozżarzonego drutu (GWT) 960°C

SpotClip-Plate to rozwiązanie do montażu opraw oświetleniowych  
w sufitach podwieszanych rastrowych (modułowych), które chroni płyty 
podsufitowe przed pękaniem i uszkodzeniem pod wpływem ciężaru 
dużych lamp. Wymiary produktu 592 × 592 mm umożliwiają idealne 
spasowanie w sufitach systemowych o module 600 mm. Gotowe 
wycięcia w płytce montażowej ułatwiają montaż najpopularniejszych 
opraw oświetleniowych w zakresie średnic od 75 do 314 mm.

Należy sprawdzić, czy długość boku modułu wynosi 600 mm.  
W zależności od producenta i kraju długość może zawierać się  
w przedziale od 600 do 625 mm.

Kołpak osłonowy do opraw downlight dla 
budownictwa przemysłowego

SpotClip-Plate pasuje idealnie do sufitów o module 600 mm.

SpotClip-Plate

SpotClip-Plate

L FH
max.

FH
min.

W

SpotClip-Plate przeznaczony jest do mocowania ciężkich opraw oświetleniowych 
w rastrowych sufitach podwieszanych.

TYP
Średnica otworu
mocującego min.

Min. Ø otworu
mocującego (FH)

Długość
(L)

Szerokość
(W) Kolor

Ilość w 
opak. Nr art.

SpotClip-Plate 600 75,0 314,0 592,0 592,0 Czarny (BK) 10 148-00117

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.
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Instalacja elektryczna
Akcesoria montażowe

Właściwości
• SpotClip-Plate rozkłada ciężar oprawy oświetleniowej  

równomiernie na szkielet konstrukcji podsufitowej
• Możliwość montażu przed zabudową sufitu lub po niej – nadaje się 

do instalacji w obiektach nowo budowanych i istniejących
• Zachowuje sztywność nawet w wysokiej temperaturze
• Materiał samogasnący wg wymagań UL94-V2
• Wydłuża żywotność lamp i zwiększa ich niezawodność
• Ułatwia i przyspiesza wymianę źródła światła
• Badany zgodnie z normą EN 60598-1, EN 60598-2-2 oraz EN 60598-2-2

Kołpak osłonowy do opraw downlight dla 
budownictwa przemysłowego
SpotClip-Plate

SpotClip-Plate ma wycięte na gotowo otwory pod 16 różnych średnic opraw 
oświetleniowych.

Użyj SpotClip-Plate jako szablon do wycięcia otworu w płycie podsufitowej.

Dobierz średnicę odpowiednią dla oprawy i wytnij ją do końca piłką.

1. Zainstaluj płytkę SpotClip-Plate. 2. Wytnij otwór w płycie podsufitowej. 3. Włóż oprawę przez wycięty otwór. 4. Przymocuj oprawę.
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Instalacja elektryczna
Akcesoria montażowe

SpotClip-Plate może zapewniać bezpieczny odstęp źródła światła od 
izolacji cieplnej. Oferujemy trzy rozwiązania chroniące izolację przed 
uszkodzeniem na skutek przegrzania.

1. Połącz dwie płytki ze sobą za pomocą standardowych rurek o średnicy 
16 mm lub 25 mm, aby otrzymać odpowiedni rozstaw między dwiema 
SpotClip-Plate.

2. Za pomocą zaślepek SpotClip-Cap i rurek uzyskasz odstęp między 
płytką montażową i izolacją.

3. Zestaw SpotClip-Kit można szybko połączyć z płytką SpotClip-Plate.

Właściwości
• Szereg wersji rozwiązania zapewnia bezpieczny odstęp między lampą, 

membraną paroizolacyjną i izolacją termiczną
• Odstęp od izolacji można wykonać, łącząc płytkę SpotClip-Plate  

z kołpakiem SpotClip-Kit, zaślepkami SpotClip-Cap lub łącząc dwie 
płytki ze sobą

• Chroni izolację cieplną przed uszkodzeniem od przegrzania
• Wydłuża żywotność lamp i zwiększa ich niezawodność
• Ułatwia i przyspiesza wymianę źródła światła

SpotClip-Plate – Pozostałe akcesoria
SpotClip-Caps

SpotClip-Plate z zaślepkami SpotClip-Cap, przedstawione z izolacją.

SpotClip-Plate z rurkami SpotClip-Tube 
i zaślepkami SpotClip-Cap

SpotClip-Plate z izolacją – rozwiązanie z 2 płytkami.

SpotClip-Plate z kołpakiem SpotClip-Kit, przedstawione z izolacją.
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Instalacja elektryczna
Akcesoria montażowe

MATERIAŁ Poliamid 6.6 odporny na wyższą 
temperaturę (PA66HS)

Temperatura pracy -40 °C do +105 °C

Klasa palności
UL94 V2, Samogasnący, Test 
rozżarzonego drutu (GWT) 960°C

SpotClip-Plate – Pozostałe akcesoria

SpotClip-Caps dostępne są w opakowaniach po 4 szt.

SpotClip-Caps

SpotClip-Cap

D min.

OD

D max.

SpotClip-Cap i SpotClip-Tubes

SpotClip-Cap pasuje do standardowej rurki SpotClip-Tube 25 mm.

TYP
Ø zew.

OD Ø D min.
Ø

D max Kolor
Ilość w 
opak. Nr art.

SpotClip-Caps 16/25 60,0 16 22 Czarny (BK) 4 148-00118

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

TYP
Długość

(L)
Ø

D max Kolor
Ilość w 
opak. Nr art.

SpotClip-Tubes 200,0 25 Szary (GY) 4 148-00131

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

MATERIAŁ Elastyczny polichlorek winylu (PVC)

Temperatura pracy -5 °C do +60 °C

SpotClip-Tube
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Instalacja elektryczna
System instalacji przewodów

Cable Scout+ to profesjonalny zestaw do instalacji przewodów. 
Umożliwia szybki i wygodny montaż przewodów i kabli również  
w trudno dostępnych miejscach. Drążki są wykonane z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym (GRP)  
i pozwalają na przeciąganie kabli o wadze do 200 kg. Produkt ułatwia 
także prace inspekcyjne, w szczególności pozwala oświetlać trudno 
dostępne miejsca i wyciągać przewody lub inne elementy przy użyciu 
szerokiego zakresu akcesoriów. Kompletny zestaw zawiera drążki 
o różnej giętkości, paletę użytecznych akcesoriów oraz wytrzymały 
pokrowiec do przechowywania wszystkich elementów razem.

Właściwości
• Profesjonalny zestaw do instalacji przewodów 
• Możliwość szybkiego montażu kabli nawet w trudno  

dostępnych miejscach
• Drążki wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego 

wzmacnianego włóknem szklanym (GRP) 
• Możliwość przeciągania kabli o wadze do 200 kg
• Możliwość prowadzenia prac inspekcyjnych, oświetlania trudno 

dostępnych miejsc i wyciągania przewodów
• Kompletny system złożony z drążków, akcesoriów i torby do 

przechowywania wszystkich elementów

Film instruktażowy: CableScout+

System do instalacji przewodów - Cable Scout+

Wszystkie elementy zestawu Cable Scout+ są przechowywane w pokrowcu, 
schludnie i w sposób uporządkowany. 

Zestawy Cable Scout+

Zestaw Basic. Zestaw Handy.

TYP
Opis

produktu
Drążki w
zestawie

Dł. całkowita
(m)

Akcesoria
w zestawie Nr art.

CS-SB
Zestaw Basic: przeznaczony do 
wykonywania podstawowych 

prac instalacyjnych
10 drążków x 1 m (białe) 10,0 m

15-cm elastyczny pręt prowadzący, 
adapter gwintu, duży hak, małe ucho

897-90000

CS-SD

Zestaw Deluxe: najbardziej 
rozbudowany zestaw 

przeznaczony do 
przeprowadzania dużych 

instalacji

2 drążki x 1 m (białe)
6 drążków x 1 m (czerwone)

2 drążki x 1 m (niebieskie)
10,0 m

15-cm elastyczny pręt prowadzący, 
kółko, adapter gwintu, duży hak, małe 

ucho, płaska główka prowadząca i 
zaokrąglona główka prowadząca, 

mikrolatarka, magnes

897-90001

CS-SH
Zestaw Handy: mieści się w 

skrzynce narzędziowej

1 drążek x 40 cm (biały)
2 drążki x 40 cm (czerwone)
1 drążek x 40 cm (niebieski)

1,6 m
40-cm elastyczny pręt prowadzący, 

zaokrąglona główka prowadząca, mały 
hak, małe ucho

897-90003

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Przegląd dostępnych drążków.

Pary drążków Cable Scout+

Promienie gięcia 
poszczególnych drążków 
Cable Scout+.

TYP
Drążki w
zestawie Elastyczność Ø D Nr art.

CS-P4 Para białych drążków o długości 1 m elastyczny 4,0 897-90005

CS-P5 Para czerwonych drążków o długości 1 m średnio elastyczny 5,0 897-90006

CS-P6 Para niebieskich drążków o długości 1 m sztywny 6,0 897-90007

CS-PN Para nylonowych drążków o długości 1 m bardzo elastyczny 5,0 897-90008

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
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Instalacja elektryczna
System instalacji przewodów

Cable Scout+ jest wyposażony w szereg przydatnych akcesoriów 
standardowych. Dodatkowe akcesoria można kupić oddzielnie. Uchwyty 
kablowe zostały zaprojektowane, aby chwytać obiekty i zapewniać 
niezawodną i szybką metodę mocowania kabli i rur do drążków. 
Wystarczy otworzyć uchwyt ściskając oplot, nasunąć uchwyt nad kabel 
lub rurę i zwolnić uchwyt, który się skurczy i trwale zamocuje kabel lub 
rurę do drążka.

Właściwości
• Zestaw akcesoriów zawiera wiele przydanych narzędzi
• Możliwość prowadzenia prac inspekcyjnych, oświetlania trudno 

dostępnych miejsc i wyciągania przewodów
• Uchwyty kablowe umożliwiają bardzo szybkie przeciąganie kabli
• Trzepaczka pozwala na prześlizgiwanie się narzędzia nad przeszkodami
• Lampa LED zapewnia odpowiednie oświetlenie
• Magnes neodymowy pozwala na podnoszenie metalowych  

narzędzi o masie do 2,5 kg

System do instalacji przewodów - Cable Scout+

Uchwyty kablowe są dostępne w pięciu różnych rozmiarach, dopasowane do 
szerokiego wachlarza średnic przewodów.

Akcesoria Cable Scout+

Magnes neodymowy pozwala na 
podnoszenie metalowych narzędzi do 
2,5 kg.

Trzepaczka ułatwia przeciąganie 
przewodu po nierównej powierzchni.

Mikrolatarka - perfekcyjne narzędzie 
do oświetlania ciasnych przestrzeni.

TYP Rysunek
Opis

produktu Nr art.

CS-SA
Zestaw akcesoriów: zawiera 15-cm elastyczny pręt prowadzący, adapter gwintu, mały i duży hak, 

małe ucho, kółko, płaską i okrągłą główkę prowadzącą, magnes, łańcuszek
897-90004

CS-ACG0415 Uchwyty kablowe: przeznaczone do kabli o średnicach od 0,4 do 1,5 cm 897-90026

CS-ACG1630 Uchwyty kablowe: przeznaczone do kabli o średnicach od 1,6 do 3,0 cm 897-90027

CS-AW Trzepaczka: umożliwia prowadzenie kabli po nierównych powierzchniach. 897-90018

CS-AB Mikrolatarka: do przeprowadzania inspekcji w nieoświetlonych miejscach. 897-90016

CS-AMG2 Magnes neodymowy: Poręczne narzędzie do podnoszenia metalowych narzędzi o masie do 2,5 kg 897-90015

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
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Instalacja elektryczna
Taśmy elektroizolacyjne i techniczne

MATERIAŁ Polichlorek winylu (PVC)

Wytrzymałość elektryczna 40 kV/mm

Przyczepność do stali 2,0 N/10 mm

Przyczepność do nośnika 1,8 N/10 mm

Wydłużenie przy zerwaniu 200 %

Wytrzymałość taśmy na zrywanie 24 N/10 mm

Temperatura pracy +90 °C

Właściwości
• Taśma izolacyjna z PVC w wielu kolorach
• Szerokie możliwości stosowania: izolacja, ochrona i mocowanie 

przewodów, naprawy, oznaczanie barwne itp.
• Duża odporność na ścieranie, wilgoć, środki chemiczne  

i zmienne warunki pogodowe
• Bardzo elastyczna, zapewniająca dobrą przyczepność
• Nadaje się do zastosowań mechanicznych i elektrycznych do 600 V
• Zgodna z wymaganiami normy IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
• Samogasnąca

HelaTape Flex - winylowe taśmy elektroizolacyjne

Duża elastyczność i bardzo dobra wytrzymałość kleju pozwala na uniwersalne 
stosowanie HelaTape Flex 15.

HelaTape Flex 15 - uniwersalna taśma z PVC

TYP
Grubość 

(T)
Szerokość

(W)
Długość

(L) Kolor Nr art.

HTAPE-FLEX15-15x10

0,15 15,0 10,0 m Biały (WH) 710-00105

0,15 15,0 10,0 m Brązowy (BN) 710-00107

0,15 15,0 10,0 m Czarny (BK) 710-00104

0,15 15,0 10,0 m Czerwony (RD) 710-00101

0,15 15,0 10,0 m
Czerwony (RD), Szary (GY), Żółty (YE), Zielony (GN), Niebieski (BU), 
Pomarańczowy (OG), Biały (WH), Brązowy (BN), Czarny (BK), Żółto-

Zielony (GNYE) 
710-00146

0,15 15,0 10,0 m Fioletowy (VT) 710-00109

0,15 15,0 10,0 m Niebieski (BU) 710-00100

0,15 15,0 10,0 m Pomarańczowy (OG) 710-00110

0,15 15,0 10,0 m Przezroczysty (CL) 710-00147

0,15 15,0 10,0 m Szary (GY) 710-00108

0,15 15,0 10,0 m Zielony (GN) 710-00103

0,15 15,0 10,0 m Żółto-Zielony (GNYE) 710-00106

0,15 15,0 10,0 m Żółty (YE) 710-00102

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

HelaTape

HellermannTyton oferuje szeroką gamę taśm technicznych do izolacji, wiązania i uszczelniania przewodów i kabli. Taśmy 
elektroizolacyjne z PVC, do instalacji niskiego napięcia, są dostępne w różnych kolorach i rozmiarach. Taśmy samowulkanizujące 
na bazie kauczuku przeznaczone są głównie do izolacji oraz uszczelniania kabli i złączy w obszarze zarówno niskich, jak 
też średnich i wysokich napięć. Tkaninowa taśma wysokiej jakości pokryta polietylenem o dobrej odporności na warunki 
atmosferyczne znakomicie sprawdza się przy wiązaniu, mocowaniu i identyfikacji, oznaczaniu i ochronie kabli.
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Instalacja elektryczna
Taśmy elektroizolacyjne i techniczne

HelaTape Flex - winylowe taśmy elektroizolacyjne
HelaTape Flex 15 - uniwersalna taśma z PVC

TYP
Grubość 

(T)
Szerokość

(W)
Długość

(L) Kolor Nr art.

HTAPE-FLEX15-19x20

0,15 19,0 20,0 m Biały (WH) 710-00156

0,15 19,0 20,0 m Brązowy (BN) 710-00158

0,15 19,0 20,0 m Czarny (BK) 710-00155

0,15 19,0 20,0 m Czerwony (RD) 710-00152

0,15 19,0 20,0 m Fioletowy (VT) 710-00160

0,15 19,0 20,0 m Niebieski (BU) 710-00151

0,15 19,0 20,0 m Szary (GY) 710-00159

0,15 19,0 20,0 m Zielony (GN) 710-00154

0,15 19,0 20,0 m Żółto-Zielony (GNYE) 710-00157

0,15 19,0 20,0 m Żółty (YE) 710-00153

HTAPE-FLEX15-25x25

0,15 25,0 25,0 m Biały (WH) 710-00138

0,15 25,0 25,0 m Brązowy (BN) 710-00140

0,15 25,0 25,0 m Czarny (BK) 710-00137

0,15 25,0 25,0 m Czerwony (RD) 710-00134

0,15 25,0 25,0 m Fioletowy (VT) 710-00142

0,15 25,0 25,0 m Niebieski (BU) 710-00133

0,15 25,0 25,0 m Szary (GY) 710-00141

0,15 25,0 25,0 m Zielony (GN) 710-00136

0,15 25,0 25,0 m Żółto-Zielony (GNYE) 710-00139

0,15 25,0 25,0 m Żółty (YE) 710-00135

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.
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Instalacja elektryczna
Taśmy elektroizolacyjne i techniczne

MATERIAŁ Polichlorek winylu (PVC)

Wytrzymałość elektryczna 48 kV/mm

Przyczepność do stali 4,0 N/10 mm

Przyczepność do nośnika 3,8 N/10 mm

Wydłużenie przy zerwaniu 240 %

Wytrzymałość taśmy na zrywanie 45 N/10 mm

Temperatura pracy +105 °C

Właściwości
• Specjalny, szczególnie mocny klej
• Samogasnące
• Odpowiednie do zastosowań mechanicznych i elektrycznych do 600 V
• Większa grubość taśmy umożliwia szybsze układanie warstwy, 

jednocześnie zapewnia wyższą odporność na ścieranie

HelaTape Flex -  
winylowe taśmy elektroizolacyjne

HelaTape Flex 23 do zastosowań o wyższych wymaganiach mechanicznych.

HelaTape Flex 23 -  
taśma PVC do wymagających zastosowań mechanicznych

HelaTape Flex 23 - taśma PVC do wymagających zastosowań mechanicznych

TYP
Grubość 

(T)
Szerokość

(W)
Długość

(L) Kolor Nr art.

HTAPE-FLEX23-19x33 0,23 19,0 33,0 m Czarny (BK) 710-00401

HTAPE-FLEX23-38x33 0,23 38,0 33,0 m Czarny (BK) 710-00403

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

MATERIAŁ Polichlorek winylu (PVC)

Wytrzymałość elektryczna 45 kV/mm

Przyczepność do stali 4,0 N/10 mm

Przyczepność do nośnika 3,8 N/10 mm

Wydłużenie przy zerwaniu 220 %

Wytrzymałość taśmy na zrywanie 38 N/10 mm

Temperatura pracy +105 °C

Właściwości
• Specjalny, szczególnie mocny klej
• Samogasnące
• Nadają się do zastosowań mechanicznych i elektrycznych do 600 V
• Większa grubość taśmy umożliwia szybsze układanie warstwy, 

jednocześnie zapewnia wyższą odporność na ścieranie

HelaTape Flex -  
winylowe taśmy elektroizolacyjne

HelaTape Flex 20: Taśma o większej grubości umożliwia szybsze tworzenie 
warstwy.

HelaTape Flex 20 -  
taśma PVC do wymagających zastosowań mechanicznych

HelaTape Flex 20 - taśma PVC do wymagających zastosowań mechanicznych

TYP
Grubość 

(T)
Szerokość

(W)
Długość

(L) Kolor Nr art.

HTAPE-FLEX20-19x20 0,20 19,0 20,0 m Czarny (BK) 710-00300

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.
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Instalacja elektryczna
Taśmy elektroizolacyjne i techniczne

MATERIAŁ Polichlorek winylu (PVC)

Wytrzymałość elektryczna 35 kV/mm

Przyczepność do stali 4,2 N/10 mm

Przyczepność do nośnika 4,0 N/10 mm

Wydłużenie przy zerwaniu 280 %

Wytrzymałość taśmy na zrywanie 86 N/10 mm

Temperatura pracy +105 °C

Właściwości
• Szczególnie nadaje się do wymagających zastosowań mechanicznych
• Całkowita grubość 0,40 mm
• Szybsze układanie warstwy
• Specjalny, szczególnie mocny klej
• Samogasnąca 
• Nadaje się do zastosowań mechanicznych i elektrycznych do 600 V

HelaTape Flex -  
winylowe taśmy elektroizolacyjne

HelaTape Flex 40 o wysokiej odporności na zrywanie.

HelaTape Flex 40 -  
taśma PVC do wymagających zastosowań mechanicznych

TYP
Grubość 

(T)
Szerokość

(W)
Długość

(L) Kolor Nr art.

HTAPE-FLEX40-50x30 0,40 50,0 30,0 m Czarny (BK) 710-00500

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.
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Instalacja elektryczna
Taśmy elektroizolacyjne i techniczne

MATERIAŁ Polichlorek winylu (PVC)

Wytrzymałość elektryczna 45 kV/mm

Przyczepność do stali 2,2 N/10 mm

Przyczepność do nośnika 2,0 N/10 mm

Wydłużenie przy zerwaniu 280 %

Wytrzymałość taśmy na zrywanie 30 N/10 mm

Temperatura pracy -18 °C do +105 °C

Właściwości
• Profesjonalna, samoprzylepna taśma winylowa na każdą pogodę
• Doskonałe właściwości w szerokim zakresie temperatur od -18°C do 

+105°C
• Duże możliwości stosowania: izolacja, ochrona i mocowanie 

przewodów, naprawy, oznaczanie barwne itp.
• Wrażliwy na nacisk, wysokiej jakości klej na bazie kauczuku 

syntetycznego
• Nie traci właściwości w niskich temperaturach
• Doskonała odporność na ścieranie, wilgoć, środki chemiczne, korozję 

i promieniowanie UV
• Główna izolacja w przypadku rozgałęzień o napięciu do 600 V
• Powłoka ochronna w przypadku rozgałęzień o niskim, średnim  

i wysokim napięciu
• Mocowanie wiązek przewodów i kabli
• Do użycia w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych
• Samogasnące
• Zgodność z wymaganiami dyrektywy RoHS

HelaTape Flex -  
winylowe taśmy elektroizolacyjne

Taśma HelaTape Flex 1000+ klasy Premium nadaje się wyśmienicie do montażu 
także w niskich temperaturach.

HelaTape Flex 1000+ Premium - taśma PVC do niskich napięć

TYP
Grubość 

(T)
Szerokość

(W)
Długość

(L) Kolor Nr art.

HTAPE-FLEX1000+19x6 0,18 19,0 6,0 m Czarny (BK) 710-00600

HTAPE-FLEX1000+19x10 0,18 19,0 10,0 m Czarny (BK) 710-00601

HTAPE-FLEX1000+19x20

0,18 19,0 20,0 m Biały (WH) 710-00607

0,18 19,0 20,0 m Brązowy (BN) 710-00609

0,18 19,0 20,0 m Czarny (BK) 710-00602

0,18 19,0 20,0 m Czerwony (RD) 710-00604

0,18 19,0 20,0 m Niebieski (BU) 710-00603

0,18 19,0 20,0 m Szary (GY) 710-00611

0,18 19,0 20,0 m Zielony (GN) 710-00606

0,18 19,0 20,0 m Żółty (YE) 710-00605

HTAPE-FLEX1000+19x33 0,18 19,0 33,0 m Czarny (BK) 710-00612

HTAPE-FLEX1000+50x33 0,18 50,0 33,0 m Czarny (BK) 710-00613

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.
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Instalacja elektryczna
Taśmy elektroizolacyjne i techniczne

MATERIAŁ Polichlorek winylu (PVC)

Wytrzymałość elektryczna 48 kV/mm

Przyczepność do stali 2,2 N/10 mm

Przyczepność do nośnika 2,0 N/10 mm

Wydłużenie przy zerwaniu 300 %

Wytrzymałość taśmy na zrywanie 35 N/10 mm

Temperatura pracy -18 °C do +105 °C

Właściwości
• Profesjonalna, samoprzylepna taśma winylowa na każdą pogodę  

o większej grubości dla lepszej ochrony mechanicznej i elektrycznej
• Wrażliwy na nacisk, wysokiej jakości klej na bazie kauczuku 

syntetycznego
• Nie traci właściwości w niskich temperaturach
• Doskonała odporność na ścieranie, wilgoć, środki chemiczne, korozję 

i promieniowanie UV
• Główna izolacja w przypadku rozgałęzień przewodów i kabli  

o napięciu do 600 V

HelaTape Flex -  
winylowe taśmy elektroizolacyjne

HelaTape Flex 2000+ to dobry wybór do pierwotnej izolacji rozgałęzień 
przewodów.

HelaTape Flex 2000+ Premium -  
taśma PVC do wymagających zastosowań mechanicznych

TYP
Grubość 

(T)
Szerokość

(W)
Długość

(L) Kolor Nr art.

HTAPE-FLEX2000+19x6 0,21 19,0 6,0 m Czarny (BK) 710-00700

HTAPE-FLEX2000+19x20 0,21 19,0 20,0 m Czarny (BK) 710-00701

HTAPE-FLEX2000+25x33 0,21 25,0 33,0 m Czarny (BK) 710-00702

HTAPE-FLEX2000+38x33 0,21 38,0 33,0 m Czarny (BK) 710-00703

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.
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Instalacja elektryczna
Taśmy elektroizolacyjne i techniczne

MATERIAŁ Polichlorek winylu (PVC)

Wytrzymałość elektryczna 40 kV/mm

Przyczepność do stali 2,4 N/10 mm

Przyczepność do nośnika 2,0 N/10 mm

Wydłużenie przy zerwaniu 250 %

Wytrzymałość taśmy na zrywanie 48 N/10 mm

Temperatura pracy +105 °C

Właściwości
• Specjalny klej
• Znakomita ochrona przed korozją
• Pełna ochrona elektryczna oraz zabezpieczenie przed wpływem 

środowiska i uszkodzeniami mechanicznymi
• Odporność na działanie promieniowania UV, wody, olejów, większości 

środków chemicznych, bakterii i grzybów
• Stosowane jako zewnętrzna warstwa izolacyjna rur, węży  

i przewodów układanych nad i pod powierzchnią ziemi

HelaTape Wrap -  
taśmy PVC

HelaTape Wrap 25 chroni rury i przewody zarówno ułożone w ziemi, jak i na 
zewnątrz.

HelaTape Wrap 25 -  
taśma PVC do ochrony przed korozją

TYP
Grubość 

(T)
Szerokość

(W)
Długość

(L) Kolor Nr art.

HTAPE-WRAP25-25x30 0,25 25,0 30,0 m Czarny (BK) 710-00800

HTAPE-WRAP25-38x30 0,25 38,0 30,0 m Czarny (BK) 710-00801

HTAPE-WRAP25-50x30 0,25 50,0 30,0 m Czarny (BK) 710-00802

HTAPE-WRAP25-100x30 0,25 100,0 30,0 m Czarny (BK) 710-00803

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.
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Instalacja elektryczna
Taśmy elektroizolacyjne i techniczne

MATERIAŁ Kauczuk etylenowo-
propylenowy (EPR)

Temperatura pracy +90 °C

Max krótkotrwała temp. pracy +130 °C

Absorpcja wody 0,02 %

Wytrzymałość na rozciąganie 2,0 MPA

Wydłużenie przy zerwaniu 600 %

Oporność elektryczna 870 Ω cm

Właściwości
• Samospajalna taśma przewodząca wykonana z kauczuku etylenowo-

propylenowego
• Przeznaczona do elektrostatycznego ekranowania połączeń  

i rozgałęzień przewodów wysokiego napięcia
• Znakomite właściwości przewodzące 
• Zapobieganie wyładowaniom koronowym 
• Łatwy montaż i odporność na działanie promieniowania UV i wilgoci

HelaTape Shield -  
taśmy przewodzące

HelaTape Shield 310 to taśmą przewodzacą stosowaną do ekranowania połączeń 
wysokonapięciowych.

HelaTape Shield 310 - samospajalna taśma przewodząca do 
ekranowania w obszarze wysokich napięć

HelaTape Shield 310 - samospajalna taśma przewodząca do ekranowania w obszarze wysokich napięć

TYP
Grubość 

(T)
Szerokość

(W)
Długość

(L) Kolor Nr art.

HTAPE-SHIELD310
0,76 19,0 4,6 m Czarny (BK) 711-00000

0,76 38,0 9,1 m Czarny (BK) 711-00001

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

MATERIAŁ Miedź cynowana (TNCU)

Wydłużenie przy zerwaniu 5 %

Właściwości
• Siatka ekranująca z miedzi cynowanej
• Łatwy montaż dzięki miedzianej konstrukcji siatki drucianej
• Znakomita giętkość pozwalająca na uniwersalne wykorzystanie
• Dobre właściwości ekranowania elektromagnetycznego
• Zastosowanie do rozgałęzień i zacisków kabli ekranowanych

HelaTape Shield -  
taśmy przewodzące

HelaTape Shield 320 oferuje wyśmienite, metaliczne ekranowanie.

HelaTape Shield 320 -  
taśma ekranująca z miedzi cynowanej

HelaTape Shield 320 - taśma ekranująca z miedzi cynowanej

TYP
Szerokość

(W)
Długość

(L) Kolor Nr art.

HTAPE-SHIELD320 25,0 4,6 m Naturalny (NA) 711-00002

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.
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Instalacja elektryczna
Taśmy elektroizolacyjne i techniczne

MATERIAŁ Elastomer (PM)

Wytrzymałość na rozciąganie 8 MPA

Wydłużenie przy zerwaniu 300 %

Właściwości
• Bezklejowa taśma elastomerowa 
• Znakomita odporność na płomień i łuk elektryczny 
• Do ochrony przewodów i kabli we wszystkich zastosowaniach
• Znakomita elastyczność i przyleganie ułatwiające stosowanie
• W przypadku działania otwartego płomienia zapewnia termiczną 

warstwę ochronną wokół kabla
• Odporność na działanie wody, środków chemicznych  

i promieniowania UV

HelaTape Power -  
Taśmy odporne termicznie

HelaTape Power 410 to elastomerowa taśma bez folii rozdzielającej o wyśmienitej 
odporności na łuk elektryczny i płomień.

HelaTape Power 410 -  
taśma odporna na płomień i wyładowania łukowe

MATERIAŁ Tkanina z włókna szklanego (GF-F)

Temperatura pracy +130 °C

Wytrzymałość na rozciąganie 6,5 MPA

Wydłużenie przy zerwaniu 5 %

Właściwości
• Taśma z włókien szklanych z samoprzylepną powłoką kauczukową 

utwardzającą się w podwyższonej temperaturze
• Bardzo dobra odporność na rozciąganie
• Znakomita odporność na ścieranie i rozrywanie
• Znamionowa temperatura pracy: 130°C

HelaTape Power -  
Taśmy odporne termicznie

Taśma z włókien szklanych HelaTape Power 420 jest odporna na temperaturę do 
130°C.

HelaTape Power 420 -  
taśma z włókien szklanych odpornych na wysoką temperaturę

HelaTape Power 410 - taśma odporna na płomień i wyładowania łukowe

TYP
Grubość 

(T)
Szerokość

(W)
Długość

(L) Kolor Nr art.

HTAPE-POWER410 0,76 38,0 6,0 m Szary (GY) 711-00100

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

HelaTape Power 420 - taśma z włókien szklanych odpornych na wysoką temperaturę

TYP
Grubość 

(T)
Szerokość

(W)
Długość

(L) Kolor Nr art.

HTAPE-POWER420 0,18 19,0 20,0 m Biały (WH) 711-00101

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.
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Instalacja elektryczna
Taśmy elektroizolacyjne i techniczne

MATERIAŁ Kauczuk naturalny (NR)

Temperatura pracy +80 °C

Max krótkotrwała temp. pracy +95 °C

Wytrzymałość na rozciąganie 2,40 MPA

Wydłużenie przy zerwaniu 450 %

Oporność elektryczna 10¹³ Ω cm

Wytrzymałość elektryczna 25 kV/mm

Właściwości
• Taśma samospajalna do niskich napięć na bazie kauczuku
• Izolacja główna kabli do napięcia 600V
• Łatwo dopasowuje się do nieregularnych kształtów i powierzchni
• Tworzy stabilną izolację elektryczna bez pecherzyków powietrza
• Kompatybilna ze wszystkimi ekstrudowanymi izolacjami 

dielektrycznymi kabli
• Zaleca się stosowanie wraz z HelaTape Flex jako izolacją zewnętrzną

HelaTape Power -  
kauczukowe taśmy samospajalne

HelaTape Power 600 jest samospajalną taśmą kauczukową przeznaczoną do 
izolacji podstawowej w obszarze niskiego napięcia do 600 V.

HelaTape Power 600 -  
taśma samospajalna do niskich napięć

TYP
Grubość 

(T)
Szerokość

(W)
Długość

(L) Kolor Nr art.

HTAPE-POWER600
0,76 19,0 6,7 m Czarny (BK) 711-00200

0,76 38,0 6,7 m Czarny (BK) 711-00201

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.
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Instalacja elektryczna
Taśmy elektroizolacyjne i techniczne

MATERIAŁ Kauczuk izoprenowo-izobutenowy 
(kauczuk butylowy) (IIR)

Temperatura pracy +90 °C

Max krótkotrwała temp. 
pracy

130 °C

Absorpcja wody 0,1 %

Wydłużenie przy zerwaniu 1000 %

Oporność elektryczna 10¹⁴ Ω cm

Wytrzymałość elektryczna 19.7 kV/mm

Właściwości
• Samospajalna taśma izolacyjna do niskich napięć
• Do szybkiego, pozbawionego pęcherzyków powietrza,  

układania warstw izolacji
• Łatwe formowanie ręczne, umożliwiające dostosowanie taśmy  

do nieregularnych kształtów
• Do pierwotnego izolowania rozgałęzień do 5 kV
• Nadaje się idealnie do izolowania szyn prądowych i rozgałęzień
• Doskonałe zabezpieczenie przed wilgocią
• Nie powoduje korozji miedzi ani aluminium
• Zaleca się stosowanie wraz z HelaTape Flex jako izolacją zewnętrzną

HelaTape Power -  
kauczukowe taśmy samospajalne

HelaTape Power 650 zawiera bardzo gęsty, samowulkanizujący związek izolujący.

HelaTape Power 650 -  
taśma na bazie kauczuku butylowego do niskich napięć

TYP
Grubość 

(T)
Szerokość

(W)
Długość

(L) Kolor Nr art.

HTAPE-POWER650 3,20 38,0 1,5 m Czarny (BK) 711-00300

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.
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Instalacja elektryczna
Taśmy elektroizolacyjne i techniczne

MATERIAŁ Silikon (SI)

Temperatura pracy +180 °C

Wytrzymałość na rozciąganie 3,5 MPA

Wydłużenie przy zerwaniu 400 %

Wytrzymałość elektryczna 23,5 kV/mm

Właściwości
• Silikonowa taśma samospajalna, chemicznie usieciowana
• Trójkątny przekrój z linią środkową do precyzyjnego  

nakładania na zakładkę
• Odporna na pełzanie i erozję powierzchniową
• Wulkanizuje się w jednolitą masę po nałożeniu
• Odporna na działanie warunków atmosferycznych,  

promieniowania UV i olejów
• Brak powłoki samoprzylepnej
• Zalecana do użycia z silikonowymi przewodami 

wysokotemperaturowymi

HelaTape Power -  
kauczukowe taśmy samospajalne

HelaTape Power 800 jest taśmą na bazie kauczuku silikonowego o trójkątnym 
przekroju.

HelaTape Power 800 -  
silikonowa taśma samospajalna do wysokich napięć

TYP
Grubość 

(T)
Szerokość

(W)
Długość

(L) Kolor Nr art.

HTAPE-POWER800 0,51 25,0 9,1 m Szary (GY) 711-00400

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.
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Instalacja elektryczna
Taśmy elektroizolacyjne i techniczne

MATERIAŁ Kauczuk etylenowo-propylenowy 
(EPR)

Temperatura pracy +90 °C

Max krótkotrwała temp. pracy +130 °C

Absorpcja wody 0,06 %

Wytrzymałość na rozciąganie 2,50 MPA

Wydłużenie przy zerwaniu 930 %

Oporność elektryczna 10¹⁶ Ω cm

Wytrzymałość elektryczna 35 kV/mm

Właściwości
• Samospajalna taśma do izolacji i owijania rozgałęzień kabli do 69 kV
• Brak związków halogenowych oraz znakomita odporność na 

wyładowania koronowe, wpływ ozonu i promieniowanie UV
• Hermetyczna warstwa elektroizolacyjna 
• Szybka spajalność
• Ochrona elementów szyn prądowych
• Doskonała odporność na wilgoć, korozję i działanie środków 

chemicznych
• Doskonałe zabezpieczenie przed wilgocią w zastosowaniach 

hydroizolacyjnych

HelaTape Power -  
kauczukowe taśmy samospajalne

HelaTape Power 810 do izolacji połączeń do 69 kV.

HelaTape Power 810 -  
samospajalna taśma do wysokich napięć

HelaTape Power 810 - samospajalna taśma do wysokich napięć

TYP
Grubość 

(T)
Szerokość

(W)
Długość

(L) Kolor Nr art.

HTAPE-POWER810 0,76 19,0 9,1 m Czarny (BK) 711-00401
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

MATERIAŁ Kauczuk etylenowo-propylenowy 
(EPR)

Temperatura pracy +90 °C

Max krótkotrwała temp. pracy +130 °C

Absorpcja wody 0,06 %

Wytrzymałość na rozciąganie 3,30 MPA

Wydłużenie przy zerwaniu 900 %

Oporność elektryczna 10¹⁶ Ω cm

Wytrzymałość elektryczna 35 kV/mm

Właściwości
• Taśma etylenowa, samospajalna, bezklejowa do wysokich napięć,  

na bazie kauczuku
• Doskonałe właściwości elektryczne, chemiczne i mechaniczne
• Tworzenie powłok uszczelniających i izolacyjnych zacisków, szyn 

prądowych i złączy kablowych 
• Wysokie przewodnictwo cieplne
• Szybsze stosowanie ze względu na brak kleju 
• Tworzy jednorodną i hermetyczną warstwę izolacyjną
• Znakomite właściwości w zakresie rozciągania, co umożliwia 

dostosowanie do najbardziej złożonych kształtów i konturów
• Samogasnąca i odporna na promieniowanie UV
• Kompatybilna ze wszystkimi ekstrudowanymi izolacjami kablowymi

HelaTape Power -  
kauczukowe taśmy samospajalne

Taśma wysokonapięciowa HelaTape Power 820 tworzy jednolitą hermetyczną 
powłokę.

HelaTape Power 820 -  
samospajalna taśma do wysokich napięć, bezklejowa

HelaTape Power 820 - samospajalna taśma do wysokich napięć, bezklejowa

TYP
Grubość 

(T)
Szerokość

(W)
Długość

(L) Kolor Nr art.

HTAPE-POWER820 0,76 19,0 9,1 m Czarny (BK) 711-00402
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.
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Instalacja elektryczna
Taśmy elektroizolacyjne i techniczne

MATERIAŁ Kauczuk etylenowo-propylenowy 
(EPR)

Temperatura pracy +90 °C

Max krótkotrwała temp. pracy +130 °C

Absorpcja wody 0,02 %

Wytrzymałość na rozciąganie 3,5 MPA

Wydłużenie przy zerwaniu 880 %

Oporność elektryczna 10¹⁶ Ω cm

Wytrzymałość elektryczna 38 kV/mm

Właściwości
• Taśma etylenowa do wysokich napięć na bazie kauczuku 
• Wyjątkowe właściwości elektryczne, chemiczne,  

mechaniczne i termiczne
• Wulkanizuje się szybko, zapewniając hermetyczną  

warstwę elektroizolacyjną
• Izolacja i osłona rozgałęzień kabli wysokonapięciowych od  

600 V do 138 kV 
• Tworzenie osłon i kołnierzy zakończeń przewodów  

o maksymalnym napięciu 35 kV
• Znakomita odporność na wyładowania koronowe,  

wpływ ozonu, środki chemiczne i korozję 
• Odporność na promieniowanie UV i impregnaty do kabli

HelaTape Power -  
kauczukowe taśmy samospajalne

HelaTape Power 900 do izolacji i osłony rozgałęzień kabli wysokonapięciowych 
do 138 kV.

HelaTape Power 900 - samospajalna taśma do bardzo 
wysokich napięć

TYP
Grubość 

(T)
Szerokość

(W)
Długość

(L) Kolor Nr art.

HTAPE-POWER900

0,51 19,0 9,1 m Czarny (BK) 711-00500

0,51 25,0 9,1 m Czarny (BK) 711-00501

0,51 38,0 9,1 m Czarny (BK) 711-00502

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.
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Instalacja elektryczna
Taśmy elektroizolacyjne i techniczne

MATERIAŁ Bawełna (CO)

Przyczepność do nośnika 3 N/10 mm

Wytrzymałość taśmy na zrywanie 64 N/10 mm

Wydłużenie przy zerwaniu 10 %

Temperatura pracy -30 °C do +80 °C

Właściwości
• Tkaninowa taśma wysokiej jakości pokryta polietylenem  

o dobrej odporności na warunki atmosferyczne
• Całkowita grubość 0,31 mm powoduje dużą odporność  

na rozciąganie
• Znakomita odporność na rozrywanie wzdłuż
• Duża łatwość rozrywania w poprzek
• Dzięki matowemu wykończeniu taśma sprawdza się znakomicie  

w zastosowaniach scenicznych oraz wszędzie tam, gdzie  
należy unikać odblasków

• Znakomicie sprawdza się przy wiązaniu, mocowaniu  
i identyfikacji, oznaczaniu i ochronie kabli

• Wysokiej jakości klej kauczukowy umożliwia odklejanie taśmy 
HelaTape Tex bez pozostawiania śladów

Taśmy techniczne

HelaTape Tex są dostępne w szerokiej gamie kolorów i rozmiarów. 

HelaTape Tex - taśmy tkaninowe

TYP
Grubość 

(T)
Szerokość

(W)
Długość

(L) Kolor Nr art.

HTAPE-TEX-12x50

0,31 12,0 50,0 m Biały (WH) 712-00305

0,31 12,0 50,0 m Czarny (BK) 712-00304

0,31 12,0 50,0 m Czerwony (RD) 712-00301

0,31 12,0 50,0 m Niebieski (BU) 712-00300

0,31 12,0 50,0 m Szary (GY) 712-00306

0,31 12,0 50,0 m Zielony (GN) 712-00303

0,31 12,0 50,0 m Żółty (YE) 712-00302

HTAPE-TEX-15x25

0,31 15,0 25,0 m Biały (WH) 712-00055

0,31 15,0 25,0 m Czarny (BK) 712-00054

0,31 15,0 25,0 m Czerwony (RD) 712-00051

0,31 15,0 25,0 m Niebieski (BU) 712-00050

0,31 15,0 25,0 m Szary (GY) 712-00056

0,31 15,0 25,0 m Zielony (GN) 712-00053

0,31 15,0 25,0 m Żółty (YE) 712-00052

HTAPE-TEX-15x50

0,31 15,0 50,0 m Biały (WH) 712-00405

0,31 15,0 50,0 m Czarny (BK) 712-00404

0,31 15,0 50,0 m Czerwony (RD) 712-00401

0,31 15,0 50,0 m Niebieski (BU) 712-00400

0,31 15,0 50,0 m Szary (GY) 712-00406

0,31 15,0 50,0 m Zielony (GN) 712-00403

0,31 15,0 50,0 m Żółty (YE) 712-00402

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.
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Instalacja elektryczna
Taśmy elektroizolacyjne i techniczne

Taśmy techniczne
HelaTape Tex - taśmy tkaninowe

TYP
Grubość 

(T)
Szerokość

(W)
Długość

(L) Kolor Nr art.

HTAPE-TEX-19x25

0,31 19,0 25,0 m Biały (WH) 712-00155

0,31 19,0 25,0 m Czarny (BK) 712-00154

0,31 19,0 25,0 m Czerwony (RD) 712-00151

0,31 19,0 25,0 m Niebieski (BU) 712-00150

0,31 19,0 25,0 m Szary (GY) 712-00156

0,31 19,0 25,0 m Zielony (GN) 712-00153

0,31 19,0 25,0 m Żółty (YE) 712-00152

HTAPE-TEX-19x50

0,31 19,0 50,0 m Biały (WH) 712-00505

0,31 19,0 50,0 m Czarny (BK) 712-00504

0,31 19,0 50,0 m Czerwony (RD) 712-00501

0,31 19,0 50,0 m Niebieski (BU) 712-00500

0,31 19,0 50,0 m Szary (GY) 712-00506

0,31 19,0 50,0 m Zielony (GN) 712-00503

0,31 19,0 50,0 m Żółty (YE) 712-00502

HTAPE-TEX-25x25

0,31 25,0 25,0 m Biały (WH) 712-00255

0,31 25,0 25,0 m Czarny (BK) 712-00254

0,31 25,0 25,0 m Czerwony (RD) 712-00251

0,31 25,0 25,0 m Niebieski (BU) 712-00250

0,31 25,0 25,0 m Szary (GY) 712-00256

0,31 25,0 25,0 m Zielony (GN) 712-00253

0,31 25,0 25,0 m Żółty (YE) 712-00252

HTAPE-TEX-25x50

0,31 25,0 50,0 m Biały (WH) 712-00605

0,31 25,0 50,0 m Czarny (BK) 712-00604

0,31 25,0 50,0 m Czerwony (RD) 712-00601

0,31 25,0 50,0 m Niebieski (BU) 712-00600

0,31 25,0 50,0 m Szary (GY) 712-00606

0,31 25,0 50,0 m Zielony (GN) 712-00603

0,31 25,0 50,0 m Żółty (YE) 712-00602

HTAPE-TEX-50x25

0,31 50,0 25,0 m Biały (WH) 712-00355

0,31 50,0 25,0 m Czarny (BK) 712-00354

0,31 50,0 25,0 m Czerwony (RD) 712-00351

0,31 50,0 25,0 m Niebieski (BU) 712-00350

0,31 50,0 25,0 m Szary (GY) 712-00356

0,31 50,0 25,0 m Zielony (GN) 712-00353

0,31 50,0 25,0 m Żółty (YE) 712-00352

HTAPE-TEX-50x50

0,31 50,0 50,0 m Biały (WH) 712-00905

0,31 50,0 50,0 m Czarny (BK) 712-00904

0,31 50,0 50,0 m Czerwony (RD) 712-00901

0,31 50,0 50,0 m Niebieski (BU) 712-00900

0,31 50,0 50,0 m Szary (GY) 712-00906

0,31 50,0 50,0 m Zielony (GN) 712-00903

0,31 50,0 50,0 m Żółty (YE) 712-00902

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.


