
SPIRALE

Kable spiralne stosuje się do połączenia odbiorników, do których odległości zmieniają się w czasie pracy urządzenia.
Wtedy z wielu powodów ważne jest, aby przewód nie zwisał luźno, co naraziłoby go na uszkodzenia lub  przeszkadzałoby
w pracy urządzenia. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest przewód spiralowany, czyli poddany specjalnemu procesowi nadającemu mu kształt
i właściwości sprężyny, które zachowuje nawet po wielu tysiącach cykli rozciągania.

Spirale wykonujemy z przewodów w powłoce polwinitowej (PVC) lub w poliuretanie (PUR) – z połyskiem i matowe. Cechami wyróżniającymi 
spirale z przewodów w PUR są wysoka sprężystość i możliwość rozciągania nawet do 3-4-krotnej długości spirali w stanie spoczynku.

Podejmujemy się produkcji spiral z przewodów o nietypowych konstrukcjach, z różnym przekrojem i średnicą żył (np. z przewodów 
ekranowanych), jak również spiralowania przewodów powierzonych (jako usługa) według dokumentacji lub specyfikacji klienta.
Wykonujemy także spirale ze sznurka bawełnianego i kevlarowego w osłonie poliuretanowej.

Produkujemy spirale zarówno długie, jak i bardzo krótkie. W spiralach długich część spiralna wynosi nawet 1500mm w stanie spoczynku,
a krótkie składające się zaledwie z kilku zwojów pomagają zredukować zmęczenie materiału i łamanie się żył w przewodach, gdy zachodzi 
konieczność częstego zginania przewodu na krótkim odcinku i pod dużym kątem.

Wymiary spirali tj. 
średnica wewnętrzna (d) ,lub zewnętrzna (D),
długość części spiralnej (L) oraz długość i położenie końców 
wolnych (L1),(L2) każdorazowo do uzgodnienia z klientem.

Długość (L): – min.: kilkadziesiąt mm
– max.: 1500 mm

– min.: 5 mm
– max.: 34 mm

w zależności od średnicy przewodu    xd + 2  Ø

 
Średnica wewnętrzna (d):

 
Średnice zewnętrzne spiral (D):
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Mamy możliwość zarabiania wolnych końców spiral 
w następujący sposób:
• ucięcie na prosto (standardowo);
• zdjęcie opony i izolacji żył;
• cynowanie;
• zakuwanie KZ.

Usługę spiralowania przewodów wykonujemy także na 
odpowiednich przewodach innych producentów.

przewody, z których mogą być wykonane spirale 
oznaczyliśmy w katalogu ikonką:
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LEGENDA

Przeznaczone do podłączenia urządzeń przetwarzania informacji, w sieciach teleinformatycznych pracujących w klimacie 
umiarkowanym.

Przeznaczone do stałych połączeń wewnętrznych, w urządzeniach sterowniczych i elektronicznych, instalacjach elektroniki 
przemysłowej, w technice pomiarowej.

Przewody nadają się do urządzeń grzewczych i kuchennych oraz do stosowania w miejscach o podwyższonej temperaturze 
(np. oprawy oświetleniowe), tam gdzie nie ma niebezpieczeństwa zetknięcia z gorącymi częściami i narażenia
 na bezpośrednie promieniowanie cieplne.

Przeznaczone do podłączania sprzętu RTV i urządzeń domowych w lekkich warunkach pracy,
w suchych pomieszczeniach i biurach.

Przewody samochodowe do zastosowań w pojazdach drogowych z systemem instalacji na napięcie znamionowe < 60 V 
prądu stałego.

Przeznaczone są do połączeń odbiorników ruchomych w suchych i wilgotnych
pomieszczeniach, o średnim obciążeniu mechanicznym (np. sprzęt AGD).

Na podstawie odrębnych uzgodnień opona przewodów może być wykonana z surowca olejoodpornego.

Przeznaczone do wykonywania połączeń stałych w urządzeniach elektrotechnicznych
 i automatyce przemysłowej. 

Zastosowania w stałych połączeniach i okablowaniach sieci telefonicznych w urządzeniach telekomunikacyjnych 
oraz systemach alarmowych i domofonowych.

Na podstawie odrębnych uzgodnień niektóre typy podanych przewodów mogą być wykonane
w wersji spiralnej - dodatkowe oznaczenie symbolem „r” np. QTLYr.

Przewody bezhalogenowe przeznaczone do instalacji o zaostrzonych wymaganiach przeciwpożarowych, 
w miejscach, w których w przypadku pożaru lub zapalenia, wymagany jest niski poziom emisji dymu i gazów korozyjnych.

Przewody są odporne na chwilowe działanie olejów silnikowych i paliw samochodowych.

Przewody mogą być montowane w gotowe wiązki dla przemysłu Automotive.

Do układania na stale lub użytkowania w suchych pomieszczeniach. Nie nadają się do zastosowań zewnętrznych, to znaczy
 w gruncie i w wodzie. Nie mogą być układane na stałe w miejscach narażonych na działanie trudnych warunków 
atmosferycznych. 

Przewody przeznaczone do transmisji sygnałów audio pomiędzy wzmacniaczami mocy małej częstotliwości a głośnikami.

Przewody stosowane w przypadku wymaganej dużej giętkości, pod warunkiem że nie ma szczególnego zagrożenia pod 
względem uszkodzenia mechanicznego.

Przewód stosowany w pomieszczeniach wilgotnych do wewnątrz urządzeń w średnich warunkach pracy (np.: pralki, wirówki, 
suszarki, lodówki, przenośne odbiorniki warsztatowe i domowe) o ile jest to dopuszczone odpowiednimi przepisami 
dotyczącymi sprzętu.

Do stosowania wewnątrz lub na zewnątrz opraw oświetleniowych tam, gdzie nie ma niebezpieczeństwa
zetknięcia z gorącymi częściami i nie ma narażenia na promieniowanie.

ZASTOSOWANIA

PAKOWANIE

Bęben Szpula Szpula stożkowa Krążek Pudełko Motek SkrzyniaKarton z rdzeniem


