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Тема номеру

ДУБАЇ, 
ОСЛО, 
ФРАНКФУРТ
Рік за роРік за роком, все більше і більше літаків 
здійснюють посадки в аеропортах світу. І 
кожного разу коли літак зупиняється, 
Cavotec і HELUKABEL вже готові до роботи.

СКЛАДЕНІ У ВИСОТУ
Повністю автоматизований склад дозволяє 
виконувати замовлення швидко і вчасно.

У ВІНДСБАСІ З ТОМАСОМ МАННОМ
Один день з менеджером відділу технічних 
операцій Томаса Манном.

ДО ВІДОМА
ПРИВАТНЕ
РОЗТАШУВАННЯ: ВІТАЄМО В ІНДІЇ
РОЗВИТОК КАБЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
ОБЛИЧЧЯ ЗА СЦЕНОЮ

РОЗШИРЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ 
ГРУПИ COOP

СВІЖИЙ ВІТЕР З ГОРИ ЕЙФЕЛЬ
В багатьох місцях оновлення починається з 
заміни неефективних вітрових турбін.

КАТУШКИ, НА СТАРТ, УВАГА, РУШ!
В Löffelhardt одна людина може відрізати 
кабель довжиною до двох з половиною 
метрів завдяки системі Kabelmat.

“ІНДУСТРІЯ 4.0 ПОТРЕБУЄ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ КАБЕЛІ”
Хорст Мессерер про кабелі сьогодення 
та вимоги завтрашнього дня.

ДУБАИ, ОСЛО, ФРАНКФУРТ
В аеропортах по всьому світі Cavotec 
запалює вогні перед виїздом зі стоянки 
повітряного судна.

НА ВИПАДОК ПОЖЕЖІ
Якщо колись і станеться пожежа на SMS Siegmag, 
дванадцять яскраво помаранчових кабеля 
нададуть рішення.

ОНОВЛЕННЯ
Нові проекти та продукция.



Цей гібридний 
кабель 
використовується 
ще й для 
управління 
камерами.

КАМЕРИ для нагляду на виробництві або 
будівництві, зазвичай, з'єднані двома кабелями: 
Ethernet кабель для передачі даних і кабель живлення, 
щщо забезпечує подачу енергії. Для економії місця і 
зменшення кількості з’єднувальних аксесуарів, HELUKABEL 
розробив HMCB500S Ethernet гібридний кабель, який 
транспортує по двох жилах струм і по двох парах жил дані. 
Ця конструкція має ряд переваг. З відокремленими один від 

Співпраця з Форд

одного силовими і інформаційними елементами, кабель може покрити 
високий попит енергії, яка потрібна, особливо для зовнішніх камер. Він має 
більший частотний діапазон, ніж стандартний LAN-RJ45 патчкабель. На 
додаток, потоки даних передаються з меншим згасанням, так як 
поперечний переріз жили більший. Отже, кабель HMCB500S перевершує 
стандартне рішення «Power-over-Ethernet». В останньому варіанті 
живлення і дані направляються через звичайний кабель Ethernet, що 
призвпризводить до втрат в показниках кабельного згасання та частотному 
діапазоні. З гібрідним кабелем Ethernet для з’єднання використовується 
спеціальний RJ45 роз'єм з додатковими силовими контактами.

ЖИВЛЕННЯ 
ВІД СОНЯЧНОГО 
СВІТЛА

СТВОРЕННЯ 
ОДНОГО З ДВОХ

У ФРАНКФУРТІ, В ЦЕНТРІ МІСТА, холдинг 
ABG FRANKFURT (займається будівництвом 
торговельних і житлових об'єктів) створює 
найбільший житловий будинок у світі, який 
буде виробляти енергії більше, ніж 
споживати. 
МайМайбутнім мешканцям багатоквартирної 
будівлі не потрібно буде турбуватися про 
обсяги споживаної енергії та теплові 
витрати. На даху щільно розташовані 
фотоелектричні модулі створюють достатньо 
енергії для всіх 74 квартир. Сонячні батареї 
інтегровані також в фасад. Надлишкова 
енергіяенергія заряджає електромобілі на майданчику 
та зарядну станцію або зберігається у 
величезному акумуляторі. Компанія LORENZ 
ENERGIE GmbH несе відповідальність за 
фотоелектричні системи, і збирається 
використовувати кабелі серії SOLARFLEX 
виробництва HELUKABEL. «Ми раніше 
встановиливстановили такі кабелі в інших системах. 
Вони витримують спеку і холод без проблем 
і мають низьку займистість», - говорить 
Андреас Бочер, інженер-еколог з LORENZ 
ENERGIE GmbH.

Новий житловий 
будинок «Енергія Плюс» 
в центрі Франкфурта 
виробляє більше енергії, 
ніж споживають 
мешканці.

Форд покладається на 
еластичні і гнучкі кабелі 
від Helukabel.

П'ЯТЬ ТИПІВ КАБЕЛЮ ВІД HELUKABEL планується використовувати 
компанією Форд у своїх майбутніх виробничих операціях. Про це зазначено 
виробником автомобілів в новій технічній специфікації. Перелік 
складається з гнучких контрольних (TRAYCONTROL 550 TPE і MEGAFLEX 650), 
силових (TRAYCONTROL 670 HDP) та серво (600 TOPSERV 600 VFD і 650 VFD) 
кабелів. Від створення кузова до складання автомобіля, ці кабелі можуть 
бути надійно використані на всіх етапах виробництва і мають високу 
стійкістьстійкість до нафти. Крім того, кабелі сертифіковані відповідно до стандартів 
UL для відкритої, незахищеної установки в кабельних каналах - ідеальні 
властивості для використання на виробничих об'єктах. 
Згідно з останньою технічною специфікацією компанія Форд гарантує, що її 
виробництва по всьому світу використовують одні й ті ж компоненти, що 
робить  обладнання взаємозамінним. «Ми дуже пишаємося тим, що стали 
партнером такої престижної компанії як Форд», - говорить президент 
HELUKABEL США Маркус Данхем. «Глобальна мережа наших представництв 
дозволяє без будь-яких проблем компанії Форд і її постачальникам 
інтегрувати кабелі HELUKABEL в свої виробництва, де б вони не 
знзнаходилися».



TOPFLEX-EMV-UV-3Plus 
2XSLCYK-J і 
TOPFLEX-EMV-UV-2XSLC
YK-J. Обидва кабелі 
підходять для 
використання в якості 
силових кабелів у 
часчастотних 
перетворювачах і 
забезпечують 
електромагнітну 
сумісність (ЕМС) на 
фабриках, в будівлях і 
спорудах. 
Детальніше на 
www.helukabel.de/90grad

ТЕМПЕРАТУРНА 
СТІЙКІСТЬ ДО 90°C
Перелік термостійких кабелів 
Helukabel в даний час містить два 
нових з’єднувальних кабелі для 
двигунів з підвищеною стійкістю до 
температури до 90°C:

Комплексний 
пакет шлангів 
живить одного 
робота, що 
виконує три 
завдання

БАГАТО
ЗАДАЧНИЙ 
РОБОТ
ДЛЯ ЩЕ БІЛЬШ ЕФЕКТИВНОГО 
і гнучкого використання виробниками 
автомобілів роботів у створенні 
кузовів ROBOTEC SYSTEMS, дочірня 
компанія HELUKABEL, розробила 
нову систему енергопостачання. 
Замовлення було отримано від Magna 
StSteyr, австрійської автомобільної 
інжинірингової компанії. Потрібно 
було розробити комплекс шлангів 
для живлення робота, що виконує 
три завдання: місцеве і точкове 
зварювання плюс інструмент для 
обробки завдань. 
Робот використовує установку, 
розташовану на його руці, для 
зміни інструментів залежно від 
завдання. Однак багатозадачність 
потребує кілька кабелів в шлангу в 
дуже обмеженому просторі. «Ми 
об'єднали лінії для передачі даних 
тата системи управління максимально 
компактно, так щоб помістити їх в 
67 мм (2,5") гофровану трубку», - 
пояснює Фолькер Ельба, 
менеджер з продажу в ROBOTEC 
SYSTEMS. Системи, включені в 
пакет: лінія охолодження під час 
зварювання,зварювання, сервокабель і кабель 
зворотного зв'язку для приводу 
двигуна в зварювальних кліщах та 
система обміну даними з 
використанням кабелів Profinet. 
Починаючи з листопаду 2014р. два 
роботи від Magna Steyr вже 
вивикористовують спеціально 
розроблений пакет шлангів. 
Пакети для інших покупців будуть 
готові найближчим часом.

ALDI обладнав власні філії та торгові центри фотоелектричними 
системами.

У НІМЕЧЧИНІ КІЛЬКА ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ЦЕНТРІВ   
і торгових відділень ALDI використовують 
власну електроенергію для холодильних 
установок, освітлення і роботи кас. Компанія 
Pohlen Solar Gmbh обладнала 
фотоелектричними модулями дахи мережі 
супермаркетів. На майбутні роки, коли 
сиссистема буде подавати живлення на 
супермаркети Aldi, компанія Pohlen Solar 
Gmbh покладається на продукцію HELUKABEL. 
«Ми ознайомилися з тим, як HEKUKABEL 
виробляє свої кабелі і абсолютно переконані 
в їхній якості», - говорить Ігор Рауш, керівник 
проекту в Pohlen Solar Gmbh, «І окремі 
з'єднувальніз'єднувальні компоненти, і самі кабелі 
повинні витримувати екстремальні умови 
протягом двох років». На додаток до 
адаптерів та запобіжників, HELUKABEL 
поставляє кабелі SOLARFLEX, розроблені для 
фотоелектричних систем як гумові кабелі 
управління. Під панелями кабель 
закріпленийзакріплений неіржавними сталевими 
кабельними стяжками HELUKABEL. Навіть 
зовнішній кабель, який з'єднує систему з 
підземним джерелом живлення, 
постачається від виробника кабелю в 
Хеммінгені. «Ми працюємо з HELUKABEL з 
2010 року і з нетерпінням чекаємо подальших 
проектів,проектів, які ми зможемо реалізувати 
разом», - стверджує Раушен.

ВСЕ НА 
ОДНОМУ 
ДАХУ



Над дахами SMS 
Siemag AG: Гольгер 
Ґроос з E. Klein 
ELEKTROANLAGEN і 
Геннінг Гамблох, 
менеджер з продажу в 
Helukabel, оглядають 
вогнвогнетривкі кабелі.



ГОТОВІ ДО 
ВИКОРИСТАННЯ!
ТТри системи пожежогасіння 
розташовані високо над 
землею в ключових точках на 
даху SMS SIEMAG AG. Кожен із 
стаціонарних розпилювачів 
води має радіус дії до 45 метрів 
(150 футів), і, в разі надзвичайної 
ситуації, розпилює ситуації, розпилює до 1600 
літрів (425 галонів) в хвилину у 
напрямку джерела вогню. Вода 
надходить з мережі гідрантів, 
що містяться на території 
компанії.

Три яскраво червоні пожежні 
системи на дахах SMS SIEMAG AG

В кутку, на який він вказує, 
розташовані дванадцять пара- 
лельних кабелів, які забезпечують 
зображення і живлення електро- 
енергією, а також передають 
керуючі імпульси до системи. 
«Якщо виник вогонь, пожежники, 
сидячисидячи тут, можуть загасити 
пожежу в місцях, які в іншому 
випадку не вдалося б дістати», - 
пояснює Ґроос. Потім він збирає 
всіх відвідувачів на вихід і замикає 
двері сірого контейнера. 
На щастя, в системі ще не виникало 
необхідності і, тим не менш, 
Гольгер Ґроос і його клієнти 
задоволені результатами і мають 
сподівання, що ситуація не 
зміниться.

Вид з даху SMS SIEMAG AG, 
розташованому поруч з містом 
Зіген, вражає. Гольгер Ґроос вказує 
на віддалені кордону: річка 
Фендорф на півдні і місто 
Хільхенбах на північ. Велика 
площа покрівлі з’єднує ці два 
вівізуальні маркери. 
Сталевий каркас, на якому стоїть 
Гольгер Ґроос і куди робота 
приводить його знову і знову, 
необхідний для підтримки такої 
конструкції. Гольгер Ґроос працює 
на E. Klein ELEKTROANLAGEN і несе 
відповідальність за електротехніку 
в в SMS SIEMAG AG. Під його 
наглядом знаходяться три системи 
пожежогасіння, які розташовані на 
верхівці стального каркасу.

Обмежений простір 
пожежогасіння
Протягом багатьох десятиліть у 
виробничих цехах під величезною 
площею даху SMS SIEMAG 
справляє системи для виробництва 
та обробки стали для своїх клієнтів 
по всьому світу. Дахи, які здаються 
майже нескінченними, є ознакою 
успіху:успіху: компанія постійно 
підвищує свою здатність йти в ногу 
з попитом. Однак, те, що є 
позитивним розвитком для 
компанії, для співробітників 
починає створювати проблеми 
протипожежного захисту , оскільки 
радірадіусу дії обладнання для гасіння 
не достатньо для нової території 
компанії. Особливо коли справа 
доходить до захисту важливих 
ділянок бізнесу, наприклад таких, 
як високі стійки для зберігання, 
важлива кожна хвилина. Саме 
ттому ці вежі, кожна з яскраво- 
червоним розпилювачем води, 
піднімаються в небо над дахами в 
трьох стратегічно обраних точках. 
Кожна вежа має радіус дії до 45 
метрів (150 футів), і в разі 
надзвичайної ситуації може пода- 
ввати до 1600 літрів (425 галонів) в 
хвилину у напрямку до джерела 
вогню. Вода для пожежогасіння 
надходить з мережі гідрантів. Тим 
не менш, пожежним супресорам 
потрібно більше, ніж вода, вони 
потребують живлення і дані 
упрауправління; вони повинні бути 
абсолютно надійними, навіть якщо 
вогонь загрожує енергоживленню 
на заводі. «У цьому і полягає наша 
робота», - говорить Ґроос поки 

піднімається на металевий каркас.

Надійне живлення
ПорядПоряд зі сходами яскравіє лінія з 
чотирьох кабелів помаранчевого 
кольору, прокладених паралельно, 
спрямовується вниз і зникає в стіні 
об'єкта. Один з кабелів забезпечує 
живлення пожежних супресорів, 
інший - контроль. Ще два інших 
жиживлять камери високої роздільної 
здатності, що встановлені на даху, 
та систему освітлення. Що не 
можна побачити на кабелі, то це 
його дуже специфічні можливості. 
«SMS SIEMAG використовує захис- 
ний кабель NHXH FE 180 / Е 30 від 
HEHELUKABEL. У разі пожежі, 
провідник гарантовано збереже 
працездатність до 30 хвилин, навіть, 
якщо опиниться безпосередньо у 
вогні», - пояснює Геннінг Гамблох, 
менеджер з регіонального 
продажу HELUKABEL. Витривалості 
ккабелю сприяє спеціальний 
матеріал, з якого зроблена 
ізоляція жил. Покриття набухає, як 
тільки кабель нагрівається до 
високої температури і, таким 
чином, захищає провідники 
всередині оболонки. Швидка і 
наланалагоджена поставка кабелів 
була забезпечена компанією S & S 
Електро-Fachgroßhandlung Gmbh, 
Ділленбург.

Робота спринклерної 
станції
Спустившись вниз на перший 
поверх одного з виробничих цехів, 
Гольгер Ґроос просувається далі 
вздовж кабелю. Кожен кабель 
довжиною 1,4 км (4600 футів) 
проходить через різні будівлі, 
прямуючі до спринклерної станції - 
ініноді явно, іноді непомітно. Тим не 
менш, Ґроос завжди точно знає, де 
він знаходиться, і, слідкуючи за 
кабельною лінією, нарешті, вказує 
на непримітний сірий контейнер, 
прилеглий до інших будівель. «Це 
моніторингова станція», - говорить 
він і відкриває двері.він і відкриває двері.
Всередині, на двох великих 
моніторах мерехтить зображення 
з камер відеоспостереження на 
дахах. Нижче знаходяться два 
столи з робочими консолями для 
систем пожежогасіння. «Ось тут і 
знаходиться інший кінець 
кабкабелю», - говорить Ґроос. 



ДУБАЇ, 
ОСЛО, 
ФРАНКФУРТ



Незамінні в будь-якому 
аеропорту: наземне постачання 
літаків з забезпечує харчування, 
вода, повітря і паливо для 
реактивних двигунів.



ʤ̨̨̖̬̪̬̯ �̛̞̣̯̯̌̀ �̽
̦̌���sKd���
ʦ̨̛̛̬̍��ʦ̨̛̛̬̍��ĂǀŽƚĞĐ�̛̏ ̡̨̨̛̬̭̯ ̱̯̭̏̀̽ �́
̸̡̛̪̬̯̦̌ �̨̏�̡̨ ̙̦ ̨̥ �̱
̨̨̖̬̪̬̯̌ �̨̱̪ �̨̭̥̱̏̽ �̭̏ ̞̯̱ �͘
ʶ̨̥̪ ̦̞̌́�̪̬ ̨̨̪̦̱̿�̬̞̦̚ �̞
̛̭̭̯̖ ̛̥ �̣̔ �̛̙̣̖̦̦͕́̏́�̡̯̞̌�̡́�
̛̬̦̍̌̌̍̌�̴̡̨̞̭̦̌̏̌̚ �̞̞̪ �̔
̨̯̬̪̥̌ �̌̍ �̨̯̌ �̡̏̚ ̦̌ �̞̥́ ̛͕�̖̔ �
̡̡̖̣̌̍̌̍̽�̛̏ ̯̱́̐̿ ̯̭̽́�̨̔ �̡̣̞̯̌̌�̞̚�
̡̨̨̥̦̱̯̌̐̚�̨̯ ̞̬̏ �̱̏�̭̌ ̴̣̯̞̌̽͘�
ʶ̬̞̥�̨̨̯̐ �͕̭̞̦̱̯̀ �̱̽̍ ̡̛̭̬̦̞�
̛̭̭̯̖ ̛̥ �͕̏�̡́ ̵̛�̡̌ ̖̣̍̽�
̪̞̔ ̨̛̯̭̏̔̽́�̨̔ �̡̣̞̯̌̌�̌̚�
̨̨̨̪̥̔ ̨̐ �̱̀̍ ̡̛̭̬̱͘�˄�̸̵̛̭̱̭̦̌�
̵̨̨̖̬̪̬̯̌̌�̡́ ̨̥ ̨̐ �̞̣̹̖̌̍̽ �
̛̛̭̭̭̭̯̖ �̨̥̭̯̦̣̏̌̏̀̀ ̯̽�̪̞ �̔
̖̥̣̚ ̖̀ �͕̺ �̨̍�̏̚ ̞̣̽ ̛̛̦̯�̬̱ ̨̣̽̏ �̞
̨̬̞̙̔ ̡̛�̞�̥̚ ̛̖̦̹ ̛̯�̡̡̞̣̞̭̯̽̽�
̡̪̖̬̖̹ ̨̔ �̡͕́ �̨̞̥̣̐ �̛̍�
̨̛̪̬̱̹ ̛̯�̨̪ ̡̯̞�̨̪ ̶̖̬̞̜̌͘

̌̚�̡̨ ̨̨̬̦̥̔ �͘ʦ�̨̨̨̭̦̦̥̏ �̸̱̖ ̬̖ �̚
̯̖�̨͕̺ �̛̥�̥̥̌̿ �̨̨̡̨̛̭̏Ͳ�
̴̡̡̨̣̞̞̏̌ ̛̦̏̌ �̜ ̨̪̖̬̭̦̣̌� �̞
̞̏̔ ̥̞̦̦ �̴̱̦̞̬ ̡̭̯̬̱̯̱̬̌ �̱̦̌ ̡̨̣̏ �̨
̦̭͕̌�̺ ̨͕�̨̨̛̪̬̬̦͕̔�̸̡̣̏̀ ̌̿�̏�
̭̖̖̍�̞�̸̨̡̛̪̭̯̣̦̞̌̌̽̏ �̨̪̖̬̹ ̨̐�
̡̣̭̱͕̌�̵̡̛̯̌�́ �̡,�>h<���>ͩ�͘ʯ�
̵̱̱̬̬̱̦̦̌̏̌́ �̶̥̞̟̿�̭̪ ̨̬̥́ ̨̦̭̯̞̏̌�
�̏�ĂǀŽƚĞĐ͕�ʥ̨̌̚ �̨̛̛̦̪̯̦̏̚ �̨

̛̛̯̭̔̏̽́�̏�̥̜̱̯̦̌̍̿͗�ͨʿ ̨̞̯̬̏ ̦́ �̖
̸̨̭̪̣̱̖̦̦́� ̵̨̛̦̯̭̌̔̽̚ �́ ̦̌�
̪̞̔ ̨̜̥̞�̞�̍ ̱̔ �̖̪ ̨̨̬̙̔̏ ̱̯̏̌ �̛
̨̛̬̭̯̯̌̚� �̏ ̨̱̭̥̱̽� ̭̞̯̞̏��
̸̛̦̜̣̙̌̍ �̨̡̛̞̬ �͘˃̛̬̥ ̌̀ ̸̛̭̽�
̨̨̨̭̯̦̭̯̦̣̖̦̟̏̌̏̌̏� �̞ ̭̯̌ ̞̣̍ ̦̽ �̨
̞̏̔ ̨̥̞̦̦̟�̡́ ̨̭̯̞͕�̥ �̨̛̪̭̣̞̔ ̨̨̦̏�
̨̱̖̥̍̔� ̨̛̬̯̏̏̌̚ �̛ ̦̹̱̌�
̶̨̡̪̬̱̞̔̀ � �̏ ̥̜̱̯̦̌̍ ̨̥̱̽ �͘
ʿ̨ ̯̞̥ �͕̱�̦̌ �̭̿�̬̦̐̌ �̞̖̪ ̡̛̬̭̪̖̯̏ �̛
̣̔ �̨̨̪̣̹́̔̌̽ ̨̐�̨̬̭̯̦̦̌̚ �́�̞
̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚�̨̬ ̸̨̛̛̥̍ �̶̥̞̭ ̥́ �̛
̛̦̹̌ ̵̛̦̹̌ �̵̪̭ ̞̬̏ ̨̞̯̦̍ ̡̛̞̏ͩ �͘ʦ�̨̯ �̜̙ �̖
̸̌ �̭̏ �̌ ̨̨̖̬̪̬̯̱�̌ ̴̡̬̦̱̬̯̌ �̌
ʥ̨̟̦̐�ϳϯϳ�̨̨̛̯̜̐̏�̔ �̨̨̣̯̱̽̚͘�
ʿ̨̞̣ �̯̌̚ ̡̪̱̭̌̿�̔̏ ̛̛̱̦͕̐�̛̭ ̭̯̖ ̛̥ �
̛̙ ̣̖̦̦̏́� ̙̏ �̖ ̞̏̔ ͛̿̔ ̦̦̞̌͘�
˃̵̸̖̦̞̦ ̛̜�̴̵̶̞̖̌̏ �̨̪̞̣̽̏ ̦̽ �̨
̛̬̍̌̿̚�̙ ̨̛̯̏ �̡̜̖̣̌̍̽͘�̔ ̡̦̔̌ �͕
̸̸̖̬̖̖̬̖̚ �̡̞̣̽̚ ̡̌�̵̛̛̣̦͕̏�̞̦̏�̱̍̔ �̖
̛̯̦̱̯́̐ � ̨̨̜̐� ̨̦̏̚ �̱ ̣̔ �́
̦̭̯̱̌ ̨̪̦̐ �̨̡̞̣̯̌̌͘

А̨̨̖̬̪̬ �̯ˇ̬ ̴̡̦̱̬̯̌̌�͘ʥ̨̟̦̐�
ϳϯϳ� ̨̪̞̣̏ ̦̽ �̨ ̡̨̛̯̯̭̽́� ̦̌�
̡̪̬̱̣̦̌̏̌̽ �̖̥ ̶̞̭ �̖̍ ̞̣́ �̏ ̨̬̞̯͕�
̭̣̞̱̔ ̸̀ �̛ ̨̙ ̯̞̜̏� ̨̬̞̦̿ ̛̯̬̦̞̜�
̣̞̦ ̞̟͘�̝ �̡̯̞̣̽ ̡̛�̞̦̏�̛̛̱̪̦̯̭͕̽́̚�
̪̞̣ ̨̯�̡̛̥̦̖̏�̛̛̱̦̔̏̐͘�˃̖̪̖ �̬
̡̣̞̯̌� ̛̣̖̙̌̚ ̯̽� ̡̯̞̣̽ �̛ ̞̏̔ �
̵̵̨̨̦̞̹̦̞̦̞̹̦̞̏̏̚̚ �̙̔ ̖̬̖̣�̖̦ ̖̬̞̟̐͘�ʿ̬ ̶̞̦̌̏ ̡̛�
̛̭̣̱̙̍�̯̦́̐ �̖̪̞̔�̣̞̯̌ �̸̡̡̛̦̱̜̐�
̸̵̨̨̛̯̬̽�̛̛̙̣̦̜̽�̨̛̙̯̏ �̡̜̌ ̖̣̍̽�̚�
̬̦̱̍̌̌̍̌ �͕̺ �̨̚ ̡̬̞̪̌ ̛̣̖̦ �̜̪ ̞̔�
̨̯̬̪̥̌ �͘ʿ̨ ̯̞̥ �̞̦̏ �̞̏̔ ̡̛̬̏̌̿�
̡̭̣̞̦̌̚ �̱̦̌�̛̦̙̦ ̞̜�̪̖̬̖̦̞̜̔�
̸̛̭̯̌ ̦̞�̴̖̣̙̀́̚ �̱͕̞�̛̏ ̡̨̨̛̬̭̯ ̸̱̏̀ �̛
̨̨̛̛̞̞̍̔̏̍̔̏�̡̛̬̱͕�̵̨̨̪̬̹̯̱̏ �̸̨̿ ̛̬̦̜�
̨̛̛̭̣̏ �̡̜̹̯̖̖ �̬̏�ϰϬϬ�ʧ̶Ͳ̦̐ ̞̔̚ ̨͘�
ˉ̖�̛̭ ̨̣̖̏�̦̦̦͛̿̔̌̚ �̯́̌ �̡̌ ̖̣̍̽�Ͳ�
̯̖̪̖ �̬̔̿ ̛̦ �̣̞̦̞̌ �̛̙̣̖̦̦́̏ �̣́̔́�
̵̭̞̏�̸̡̛̛̖̣̖̯̬̦ �̵̛̭̭̯̖ �̥̦̌�
̡̣̞̯̱͕̌�̨̪ ̡̛�̞̏ �̨̦̯̭̟̯ �̞̣̽̍́�̨̏ ̬̞̯ �͘ʦ�
̨̯ �̜̙ �̸̖̌ ̭͕�̪̬ ̛̦̱̿̔̀ ̯̭̽́�̛̭ ̭̯̖ ̛̥ �
̶̶̖̬̞̟̖̬̞̟̌̌̌̌�̯̌�̖̏ ̶̛̦̯̣̞̟͕́�̛̥̞̦̌̚�̨̏ ̛̔�
�̡̛̞̪̬̌̌̏̚͘�ʦ̭ �̛̞̪̬̭̯̬ ̨̟�̥ ̌̀ ̯̽�
̨̦̖̔�̭̪ ̞̣̽ ̦̖ �̨͗̏ ̛̦�̛̏ ̨̬̣̍́̀ ̯̭̽́�
̡̨̥̪ ̦̞̌̿̀ � �ĂǀŽƚĞĐ� �̏ ̥̞̭̯̞�
ʪ̛ ̶̯̖̦̍̌ �̵̌̍ �̨ �̞̦̹̏ ̵̛ �͕̯̌ �̡
̵̛̦̏̌̚ �͕ ̶̖̦̯̬̌ �̵ ̨̨̨̪̖̬̖̔̏̐�
̨̭̞̱̔̏̔ �;ˀ˒ Ϳ� �̥̖̙̏̌ �̵̬̱̪̐ �̛
���sKd��͘

ˍ̨̖̦̦̞̔�̛̏ ̨̨̪̬̱̦̦̍̏̏̌́�
̣̞̯̦̚ ̨̀ �̭̥ ̨̱̐ ̀

ʦ�̔ ̶̯̏̌̔́ �̵̛̛̛̣̦̏̌ �̵̟̔̚ �̛̏ ̞̔�
̨̨̖̬̪̬̯̌ �̱̌ ̴̡̬̦̱̬̯͕̌̌�̏�̥ ̞̭̯ �̞
ʪ̛ ̶̯̖̦̍̌ �̵ʤ̵̣̬̖̯̽̍�ʥ̨̦͕̌̚�̡́ ̛̜�
�̿ ̭̯̱̌̚ ̡̨̛̪̦̥� ̸̡̖̬̱̀ ̨̐ �̨
̡̨̛̬̖̯̔ ̬̌� ��sKd��� &ůĂĚƵŶŐ͕�
̵̨̛̦̯̭̌̔̽̚ �̦́ �̌̌̚ ̨̞̏̔Ͳ̛̏ ̨̡̛̬̦̱̍͘�
ʦ�̡̨̭̯̞́�̨̨̣̐̏ �̛̞̏̔̔ ̞̣̱ �̨̭̣̞̔̔ Ͳ�
̙̖̦̙̖̽ ̦̽�̞�̨̬ ̡̛̯̱̏̚ �͕̞̏ �̦̏̚ ̙̌ ̱̿�̏�̬̱ ̶̞�
�̨̞̬̣̐́̚ ̔̌ �̨̛̛̭̣̜̿̏�̹ ̡̯̖̖ �̬̦ �̌
ϰϬϬʧ̶ �̨͕ ̣̐́ ̸̔̌̀ �̛̚ Ζ̿̔ ̦̦̦̌ �́̚�
̨̙ ̛̯̥̏ �̡ ̖̣̖̥̌̍ �̒͘ ̛̜̣̙̌̍ ̸̛ �̥
̸̨̭̌ �̶̥̖̜�̡̖̣̌̍ �̱̽̍̔ �̡̖̪̞̔ ̣̀ Ͳ�
̸̛̯̌�̪ ̨̖̬̖̯̬̏̀ ̏̌ �̸̸̨̛̭̯̯̌�̔ �̨
̡̣̞̯̌ �̱ �̨̨̖̬̪̬̯̏̌ �̱̖̭̔̽�̥̞ �̙
ʺ̨̖̣̱̬̦̋̽̍ �̥ �̞ʻ̨ ̬̖̞̏̐̿̀ �ͨ͘˄�
̨̡̨̪̭̖̦̦̥̏́̔ �̱ ̡̨̛̛̬̭̯̏̌ ̦̦̞͕�
̡̖̣̞̌̍� ̯̌� ̨̬ Ζ̥̿̚ �̛ ̨̛̪̦̦̏ �̞
̛̛̯̬̥̏ ̱̯̏̌ �̛̯̍̌̐̌ �̸̨̨̨̐�̦͗̌�
̪̞̏ ̸̨̦̞�̯̖̥ ̪̖̬̯̱̬̌ �̥̌ ̞̦̱ �̭ϮϬ϶ˁ�
;Ͳϰ�Σ�&Ϳ�̦ �̖̿�̡̬̞̔ ̞̭̯͖̀�̏�ʪ̱̍̌ �̟
̯̖̥̪ ̖̬̯̱̬̌ �̭̌̌ ̴̣̯̱̌̽�̭́ ̐̌̿ �ϲϬ϶�ˁ�
;ϭϰϬ;ϭϰϬ�Σ�&Ϳ͕ͩ�Ͳ�̡̙̖̌�ʥ̨̦̌̚͘�ʦ�̣̀ ̵̛̦̔�
̵̨̨̖̬̪̬̯̌̌ �̡͕̖̣̌̍ �̯̦̽́̐ ̱̯̽ �̔ �̨
̡̣̞̯̌ �̱̞�̦̌ ̌̚ �̨̔̔ �ϭϬ�̬̌ ̞̏̚ �̦̌ �̖̔ ̦̽�
�̸̞̌ ̭̯̞̹̖ �̨̪ �̪̖ ̸̨̬̖̭̞̦̥̱ �̖̍ ̨̯̦̱ �͘
ͨ̔ ̭̽�̸̨̥ �̱̥ �̡̨̨̛̛̛̬̭̯̱̥̏̏̿ �̨
̡̖̣̞̌̍�,�>h<���>ͩ�͕Ͳ�̨̨̛̬̯̐̏ �̽

ʺ̡̜̣̌�̞͕̒̚�̥̖̦̖̙̖̔ �̬̚�̛̭ ̨̛̣̏ �̵
̸̦̱̞͛̿̔̏̌̏̚�̯̌ �̡̌ ̖̣̞̍̏ �̱��ĂǀŽƚĞĐ͘�
ʯ̡ͨ̌̏̔́ �̨̛̭̟̜̏�̨̪̣̞̱̬ ̨̖̯̦̞̜̌̏�

̶̨̨̨̣̦̞͕̍�̡̖̣̌̍ �̞̥̌̀ ̯̽�̨̡̛̭̏ �̱
̡̭̯̞̜̞̭̯ �̨̽̔�̨̦̹̚ ̱̦̦̏̌́�̦̌�
̨̙ ̡̨̬̭̯ ̥̱ �̖̍ ̨̯̦̞�̣̚ ̞̯̦ ̨̟�̭̥ ̛̱̐ �̞�
̛̛̯̬̥̏ ̱̀ ̯̽� ̡̖̭̯̬ ̖̥ ̣̦̌̽ �̞
̯̯̖̖̥̪ ̛̖̬̯̱̬̌ͩ͘

ʥ̛̖̪̖̬̖̬̦̜̏̚�̨̬ ̨̡̛̯̏̚

ʶ̖̣̞̌̍�̙ ̛̣̖̦̦̏ �́̔ ̣́�̣ ̡̞̯̞̌̏�
̨̨̬̬̣̖̦̞̍̚� ̶̭̪̖̞̣̌ ̦̽ �̨ ̣̔ �́
�ĂǀŽƚĞĐ�̡̨̥ ̪̦̞̌̿ �̀,�>h<���>͘�
ʿ̨̨̬̯́̐ �̡̥̞̣̽ ̡̨ �̵̨̡̬̞̏�̨̛̍̔̏ �̞
̡̨̥̪ ̦̞̟̌�̏�̯̞̭̦ ̨̥ �̱̪̬̯̦̖̬̭̯̌̏ �̞
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Кабелі тягнуться до літака 
від барабанів, 

розташованих під трапом.

Зберігання у виробничому цеху Cavotec 
кабельних барабанів, отриманих від HELUKABEL.

Якість відіграє 
важливу роль у 
виробництві 
Cavotec.

Експерти CAVOTEC 
тримають кабель: 
начальник відділу 
електротехніки Кай 

Берґер, фахівець по збірці 
Майкл Ніс і заступник 
керуючого директора 
АльбрАльбрехт Базон.



На табло обладнання 
датчик довжини 
вимірює точну 
довжину кабелю.

можуть бути завантажені і зняті з 
обох сторін.
ЛівоЛіворуч та праворуч дерев'яний 
барабан тримається на конічних 
шпинделях, які фіксують його і 
згодом рухають під час 
змотування, поки телескопічні 
руки піднімають барабан. 
Брінкман простягає кінець 
кабкабелю через датчик довжини, 
розташований на табло 
обладнання, перш ніж перейти 
до його фіксації в порожній 
барабан. Безпечні лазерні 
сканери постійно контролюють 
різні області в залежності від 
стадіїстадії роботи, таким чином 
машина зупиняється негайно, 
якщо співробітник опиняється в 
небезпечній зоні.

БАРАБАНИ, 
НА СТАРТ, 
УВАГА, РУШ!
Обрізка кабелю певної довжини стає простішою: 
електротехнічна оптова компанія Löffelhardt 
обирає нову велику систему змотування барабанів 
від Kabelmat.

До стелі сягають складені 
порожні кабельні барабани на 
складі електротехнічної оптової 
компанії Löffelhardt. На підлозі 
рядами стоять розпочаті кабельні 
барабани. 
ККомплектувальник замовлень 
Саша Брінкман піднімає один з 
великих кабельних барабанів 
вилковим вантажопідйомником. 
Він обережно оминає полку і 
прямує до великого зеленого 
верстату. Перед механізмом 
розмрозмотування кабелю він опускає 
вниз дерев'яний барабан з чорним 
підземним кабелем, товщиною в 
руку, який важить кілька тонн. 
Колосальна котушка гойдається 
м'яко, поки не знаходить 
правильне положення. Андреас 
ЩЩебеста, член правління і 
начальник відділу логістики в 
Löffelhardt, вказує на машину і 
каже: «Це наша найбільша система 
змотування барабанів від Kabelmat. 
З її допомогою ми можемо без 
проблем відміряти та різати для 
нашихнаших клієнтів кабель з барабанів, 
діаметром до двох з половиною 
метрів і вагою більше шести тонн».
Натисканням кнопки Брінкман 
переміщує портативний механізм 
розмотування, так званий Portrol, 
до барабану. Механізм ковзає по 
рейках, вбудованих в землю, і 
зупиняється над вантажем в кілька 
тонн. Тут, пристрій рухається до 
барабанбарабану, а не навпаки - це 
відмінність даної системи 
намотування барабанів від 
багатьох інших. 

Тому Саша Брінкман може 
відрізати з величезних кабельних 
барабанів необхідну довжину. У 
самі жваві години, працівники 
працюють в парах - один збирає і 
доставляє барабани, а інший 
керує машиною. Це прискорює 
пропроцес, так як на Portrol барабани 

«З нашої новою 
системою для 

габаритних барабанів 
від Kabelmat, наша 
робота стала ще 
більш ефективною.»
АНДРЕАС ЩЕБЕСТА



З новою системою 
змотки компанія 
Löffelhardt  може 
обробляти кабельні 
барабани вагою більше 
шести тон та діаметром 
до двох з половиною 

меметрів.

Портативний механізм 
розмотування, так званий 
Portrol, піднімає і розкручує 
кабельні барабани.

Постачальник електротехнічної 
продукції Löffelhardt є партнером 
Kabelmat з 1996 року. У той час 
сімейна компанія Löffelhardt 
розпочала автоматизацію свого 
складу зі стелажами і разом 
Kabelmat розробила спеціальну 
машинумашину для різання кабелю 
безпосередньо поруч з 
конвеєрною лінією. Для освоєння 
нових секторів ринку, знову 
спираючись на досвід технічних 
фахівців,  компанія Löffelhardt 
розширила кабельний склад у 
20002000 році, обладнавши системою 
змотування великих барабанів. 
«Система працює вже протягом 15 
років і досі в гарному стані, тому 
ми вирішили, тримати її в якості 
резервної і не продавати», - 
розповідає Андреас Щебеста.

Численний складський 
асортимент

УУ 2013 році, компанія Löffelhardt 
вирішила інвестувати в нову 
систему, яка дозволяє змотувати 
навіть великі і важкі барабани. В 
результаті, компанія може 
закуповувати і поставляти кабель у 
великих довжинах і обсягах. На 
складіскладі Löffelhardt завжди в 
наявності як товсті підземні кабелі, 
так і тендітні BUS-кабелі і кабелі 
управління, монтажні дроти і 
гумові кабелі. Нова система не 
тільки додасть нових можливостей, 
але і повністю оновить існуючий 
ффункціонал – різання кабелю на  
невеликих барабанах на необхідні 
довжини стане ще швидшим і 
надійнішим.
Це має підвищити продуктивність 
процесу до такого ступеню, що у 

компанії Löffelhardt з’явиться 
додатковий потенціал для 
майбутнього зростання компанії. 
«Конфігурація мобільного Portrol 
містить такі функції: експлуатація 
однією особою, електронний 
синхронізатор намотування і 
пристрійпристрій розмотування», - 
говорить Андреас Щебеста. Такі 
можливості відіграють важливу 
роль в ефективності та продукти- 
вності системи.

Синхронізовані приводи

Електронне управління намоту- 
ванням і розмотуванням кабелю 
дозволяє зберігати одну й ту ж 
кількість обертів, навіть на високій 
швидкості. Зі синхронізацією 
пристроїв система може 
працювати швидше, уникаючи 
осоособливих напружень на кабель, 
які могли б призвести до його 
пошкодження. Крім того, 
незважаючи на велику швидкість, 
досягається рівномірний малюнок 
намотування. «На додачу до 
швидкої доставки, ми виконали 
щще одну велику обіцянку перед 
нашими клієнтами: якість. Єдині 
правила установки дають клієнтам 
впевненість у тому, що кабель 
може бути розмотаний та 
встановлений правильно без 
пошкоджень», - розповідає 
ЩЩебеста.
Брінкман змотав точну довжину 
кабелю з одного барабана на 
інший. Після того система поміщає 
великий барабан назад на землю і 
Portrol повертається в положення 
очікування. Якби це був типовий 
весняний день, коли багато 
замозамовлень, Ральф Мюллер, 
менеджер комплектації заказів і 
колега Брікмена, вже би встановив 
наступний барабан на розмо- 
тування, й машині залишалося б 
тільки обробити його. Однак, 
сьогодні тихий лютневий день, так 
щщо працівник піднімається назад в 
навантажувач закінчити це 
замовлення і почати готувати 
кабель необхідної довжини для 
наступного клієнта.

«Єдиний шаблон 
установки для 
кабелю є 

свідченням високої 
якості.»

АНДРЕАС ЩЕБЕСТА



Хорст Мессерер є 
експертом в 

кабельних технологіях 
вже три дисятиліття: 
«Кабелі - це моє 

життя» 

«Industrial Ethernet є 
відповіддю на потреби 

спілкування в 
реальному часі.»

на виробництвах. На жаль, так само, як і в Fieldbus 
війні 1980-х років, єдиний стандарт ще не з'явився. 
Майже дюжина рішень в даний час змагаються за те, 
що б стати єдиним промисловим стандартом.

І вони, на даний час, замінюють Fieldbus?

ММЕССЕРЕР У деяких випадках так, але не обов'язково. 
Кожен раз, коли потрібна висока швидкість, Industrial 
Ethernet має перевагу з його робочими 
характеристиками. Хто потребує зв'язку в реальному 
часі з точністю до мілісекунди, наприклад, на 
нафтопереробному заводі з тривалими процесами? У 
багатьох випадках, Fieldbus технології ще мають 
маймайбутнє і різним BUS-системам є куди рости та 
розвиватися. Industrial Ethernet також не є абсолютно 
новою системою. Якщо простежити за тенденціями 
ринку, то побачимо, що обмеження були встановлені 
на додатки Fieldbus, а використання Industrial Ethernet 
непропорційно зросло в 2014 році, таким чином, ми 
досягли переломного моменту тільки в минулому 
році.році.

Чи принесло поняття Індустрія 4.0 передбачувану 
революцію?

ММЕССЕРЕР Я думаю гучне слово «революція» є 
перебільшенням. Реально оцінюємо ситуацію: все 
навколо змінюється і викликає постійні зміни у 
виробництві. Однак, нічого революційного з нами не 
відбувається, швидше, ми експлуатуємо можливості, 
які нам стали доступні завдяки технологіям 
сьогоднішнього дня. «Інтернет речей» проходить той 
самий шлях.самий шлях.

Як буде розвиватися кабельна промисловість?

МЕССЕРЕР Дозвольте мені описати три етапи. Більше 
трьох десятиліть тому, вироблялися контрольні кабелі 
з низькими ємностями і для кожної функції 
необхідний був окремий кабель, тобто якщо у вас 20 
датчиків, то вам необхідний 20-парний кабель. 
Добрих 25 років BUS-системи були нормою - один 

кабель може бути підключений до безлічі компонент, 
це економить простір. Тепер з Індустрією 4.0 
технологія Fieldbus досягає своїх меж.

Технологія Fieldbus підійшла до кінця?

ММЕССЕРЕР Не зовсім, лише тільки показала свої межі. 
У світі BUS технологій ми говоримо про обсяг даних в 
діапазоні від 1 до 20 Мбіт і, в кращому випадку, час 
відгуку 20 мс. Однак, спілкування в реальному часі 
потребує більш реактивного середовища з часом 
відгуку до 100 мкс та обсягу даних в діапазоні від 100 

Мбіт і вище.

Якою може бути відповідь на 
ці високі вимоги?

ММЕССЕРЕР Вона ґрунтується на 
кабельних технологіях Industrial 
Ethernet - Profinet, Ethernet / IP, 
EtherCAT, Powerlink або Sercos - 
протоколів вже давно  
укорінених в IT-пошуках рішення 

«Індустрія 4.0 потребує 
інтелектуальні 
кабелі»Хорст Мессерер про вимоги до 

кабельних технологій для 
смарт-заводів майбутнього.

Пане Мессерер, чи можете ви уникнути галасу 
навколо таких понять, як Industry 4.0 (Індустрія 
4.0) та Internet of Things (Інтернет речей)?

ММЕССЕРЕР Ні, та й не маю бажання. Індустрія 4.0 - це 
розумний крок світового промислового сектора, 
оскільки, він дозволяє нам, в країнах з високим 
рівнем заробітної плати, виживати довгий термін в 
більш конкурентному середовищі. Ми всі прагнемо 
швидко автоматизуватись, оптимізувати свої процеси, 
щоб поставляти продукцію найвищої якості. Ми 
знзнаходимося в самому авангарді вдосконалення:  
з дедалі більшою швидкістю, 
мінімальним невиробничим часом 
і безпомилковим результатом, з 
по горизонталі та по вертикалі 
з'єднаними між собою вироб- 
ничими структурами, товарами та 
інструментами з власною 
пам’яттю,пам’яттю, з інтерфейсом 
«людина-машина» та прямою 
взаємодією між машинами, – 
перед нами відкривається новий 
захоплюючий світ.





̙̣̏̌ ̛̛̥̏ �͘ʦ̨̨̛̪̬̱̦̦̍̏̏̌́�̵̨̛̦̏�
̡̖̣̞̌̍̏ �̔ ̌̿�̨̥̍ ̖̙ ̖̦ �̸̖̦̖̦̦͕̌́̚�
̨̡̭̞̣ ̡̽ �̛ ̡̞̭̯́ �̽ ̡̖̣̌̍̀ �
̥̖̦̹̱̚ ̯̿̽ ̭́� �̚ ̸̨̭̌ �̥ ̸̖̬̖ �̚
̖̪̖̬̖̬̦̍̏̚ �̖ ̡̨̛̛̬̭̯̏̌ ̦̦ �́ �̏
̡̛̖̣̦̌̍̽ �̵̶̵̣̦̌̀̐̌ �͘˃̨̥̱�̛̥�
̨̛̛̭̖̬̖̣̭̔́̚�̦ �̡̨̭̯̞̌́�̞�̯̖̬̥̞̦̞�
̛̛̭̣̱̙̭̣̱̙̍̍�̨̥̞̦̔̐ �̨̡̖̬̦̱̌ �̡̛͕̜́�
̵̛̺̌̌̚ �̪̿ ̬̌ �̱̔ ̵̛̦̌�̏ ̞̔�̏ ̛̪̣̏ �̱
̨̛̛̭̣̏ �̵̛̙̣͘

Яким чином HELUKABEL 
пересвідчується в довговічністі?

ММЕССЕРЕР�ʪ̣ �̶̨̨́̽̐�̱�̦̭̌�̿�̶̖̦̯̬�̯̖ ̭̯̱ ̦̦̏̌ �̦́ �̌
̨̦̹̌ ̥̱�̌̚ ̨̞̏̔�̏�ʦ̞̦ ̭̭̞̔̍̌͘�ʿ̞̔�̸̌ �̛̭̏ ̨̨̪̬̱̦̦̍̏̏̌́��
̜̔ �̖̦̦̯̙̌̏̌̌ ̖̦̦́�̦̌�̡̖̣̌̍̽� �̶̣̦̏̌̀̚ �̞̌̚�
̨̨̨̪̥̔ ̨̐ �̨̀ ̣̦̦̦͕̍̌̔̌́�̺ �̨̯̖̭̯̱̿ �̦ �̨̨̯̬̭̞̌ ̦̦ �̞
̛̦̪̬̱̌̐ �̡̛̪̬̣̒̌̌̔͘ �͕̱̯ �̯̥ �̛̛̏ ̨̨̨̪̬̱̥̍̏̿ �̛̞̬̦̞̐̍̔�
̡̖̣̞̌̍�̏�̱̙̔ �̖̦̐ ̸̡̛̱ �̵̣̌ ̶̵̦̀̐̌�̚�̦̌ ̦̯̙̏̌̌ ̖̦̦́ �̥̏�
̞̣̍ ̹̽� ̦̞̙ � ϱ� ̨̥̞̣̜̦̞̽̏ � ̶̡̛̣̞̏͘� ʽ̡̭̞̣ ̡̽ �̛
̦̦̯̦̦̯̙̌̏̌̌̏̌̌ ̖̦̦́�̦̌�̡̖̣̞̌̍�̛̣̖̙̌̚ ̯̽�̞̏̔ �̡̛̯̌ �̵
̪̬̥̖̌̌ ̯̬̞͕̏�́ �̡̞̭̏̔ ̯̦̌̽ �͕̬̞̱̭̌̔�̛̛̦̱͕̏̐�̡̛̹̞̭̯̏̔ �̞̽�
̡̨̛̪̬̭̬̖̦̦͕́�̦̥̌ �̨̪̯̬̞̍ ̦̞�̶ �̞̦̔̌ �̞̞̏ �̡̣̔ ̞̦̿ ̯̌ �̛̥̀͘ �
̸̨̯̦̞̹ �̖̖̔ ̯̣̞͕̌�̛̯ �̥̞̣̍̽ �̨̛̹̬̱̦̯̦̥̒̏ �̛̦̌ ̹̞�̪̬ ̨̡̖̯ �̛
̨̥ ̙̱̯̽�̛̱̯̍ �̣̔́�̡̨̙ ̨̨̦̐�̡̖̣̌̍̀͘�̔ ̡̦̔̌ �̶͕ �̖̦ �̖
̨̥ ̙̖�̛̱̯̍�̸̨̛̭̣̖̦̍ �̨�̞̥̌ �̛̱̯̿̍�̸̛̦̖̦̏̌̚ �̨
̖̥ ̪̞̬ ̸̨̛̦ �̞̯̒̌̏̽͘�̡̺́ �̨̱�̦̭̌�̿�̡̛̖̣̏ �̞̖̥̪ ̛̞̬ ̸̦ �̞
̸̸̦̖̦̦̦̖̦̦̌́̌́̚̚�̏�̍̌̚ �̵̛̞̦̔̌ �͕̯̖̭ �̯̙̌̏̔̚ �̨̛̪̯̬̞̍ ̖̦ �͕́ �̡
̸̡̛̪̬̯̦̌ �̖̞̪̯̖̬̙̖̔̏̔ ̦̦ �̨́̔ ̨̏̐ ̸̞̏ ̨̦̭̯̞�̡̌ ̖̣̍̀ ͘

Чи вважаєте ви це наукою?

МЕССЕРЕР ʁ̨̙ ̨̨̦̐�̬̱͕̌̚�̡̨̣ �̛̥ �̨̨̛̛̬̥̐̏ �̨̨̪̬�
̶̨̛̯̥̯̞̌̏̌̌̀̚ �͕̥ �̨̨̛̛̬̥̐̏ �̨̨̪̬�̵̨̨̨̡̬̯̯̖̦̞̍ �̱̞�
̨̯̞́̐̏�̶̣̦̌̀ ̛̐ �͘˄�̨̯̪ �̡̛̞̭̪̭ �̸̵̡̛̛̱̖̣̖̯̬̦�̛̥̏ ̨̐�
̡̛̛̦̯̏̌̀ �̯̖̥̽ ̛͕�̡̯̌ �̞́ �̡̭ ̯̞̜ ̡̞̭̯̽�̔ �̨̛̭̯̬̦̦͕̌́�
̸̡̦̱̞̭̯̐̽�̵̸͕̞̥̞̦ �̭̯̞̜̌ ̡̞̭̯̽�;̔ �̵̸̨̞̥̞̦ ̵̛�̸̨̛̬̖̦̏ �͕
̬̞̔ ̛̦ �̛͕̥̭̯̌ �̨̣̯ ̨̺ Ϳ�̯̌ �̡̬ ̛̱̯ ̣̦̽̌�̭̯̞̣̌̍̽ ̦̞̭ ̯̽ �̬͘ʁ ̞̥�
̨̨̯̐�͕̞̣̍̽̚ ̹̖ ̦̦ �̞̦̯́ ̡̖̣̖̯̱̌ ̛̣̦̽ �̵̨̥ ̙̣ ̨̛̭̯̖̏ �̜
̡̡̖̣̌̍̌̍̀ �̥̌ �̡̛̦̖̖̿̌̍́�̸̦̖̦̦̌́̚ �͘ʶ̖̣̌̍̽�̭̯̌ �̿
̨̨̨̭̦̏ �̦̀r ̱̭̯̬̔ ̞̟�ϰ͘Ϭ͕�̨̡̭̞̣̽ ̡̛�̸̨̦̞ ̨̐�̣̏̌̐̌̚ �̞̦ �̖
̞̏̔ ̱̯̍̏̌̿̽ ̭́�̍ ̖̚�̺ ̞̣̽ ̨̦ �̡̟ ̨̖̣̦̟̌̍̽�̥ ̖̬̖̙ �̞̥ ̞̙�
̸̦̖̣̞̖̚ ̛̦̦̥ �̨̡̛ ̥̪ ̨̛̦̖̦̯̥̌ �̦ �̌̏̌ ̨̯̥̌ ̨̨̛̯̦̥̱̏̌̚�
̶̨̛̛̬̦̯̞̏̍̏͘

ПРО ХОРСТА МЕССЕРЕРА.
ʶʁ̛̖̣̦̌̍̽ �̡̜̖ ̭̪̖̬ �̨̯̍ ̬̭ �̯̖̭̭̖̬̖̬͕̋�ϰϲ�̨̬ ̡̞̏ �͕
̶̪̬̌̀̿ �̏�,ĞůƵŬĂďĞů�̚�̬̱̦̐̔́�ϮϬϭϰ�̨̬ ̡̱ �͕̣̌ �̖̥̌̿�
̞̣̍ ̹̽ �̖Ϯϴ�̨̬ ̡̞̏ �̨̔ ̭̞̱̏̔ �̨̬ ̨̛̯̍�̏�̡̌ ̖̣̦̞̜̍̽ �
̨̪̬̥ ̨̨̛̭̣̭̯̞̏ �̖̭̭̖̬̖̋͘ �̨̬̬ ̨̪̞̏̔̌̚ ̿͗�ͨʁ ̖̣̌̍ �̞
̨̥ �̛̙̯̯̿́�͕̦̌ ̞̯̏ �̞̣̹̖̽̍̽ �͕̞̦ �̶̨̨̡̛̛̙̥̯̣ �͕̚�
̡̛̥́ �̛́�̥̌̀ �̞̣̹̖̍̽ �̡̣ ̨̨̪̯̱͕�̦̞ �̙̙̟ ̙̔ �̱̦̌ �
̵̛̦ͩ �͘ʦ̞̦ �̏̏ ̙̌ ̌̿�̨̭̏̿�̪̬ ̛̦̦̦̿̔̌́�̨̔ �̡̨ ̥̌ ̦̔ �̛
,ĞůƵ,ĞůƵŬĂďĞů�̦̌ ̡̛̜̬̺̌ �̥̞̬̹̖ ̦̦̥́ �͗ͨʥ̱̔̽�̵̯ �̨
̨̛̪̬̜̹ ̹̏ �̛̭̀ ̛̔ �̡͕́ �͕́�̚�̖̏ ̡̨̛̣ �̨̡̀ ̶̨̬̪̬̞̟͕̌�
̱̖̍̔�̬̏ ̙̌ ̛̖̦̜�̛̯ ̥͕�̡́ �̡̛̹̏̔ �̨̬̪ ̛̜̥̌ ̯̭̀̽ �́
̬̞̹ ̖̦̦́�̏�̭̞̥̖ ̜̦̞̜�̡̨ ̥̪ ̦̞̟̌͘�˃̱ �̯́�̨̭ ̨̨̛̣̍̏�
̶̞̦ ̱̀ �̡̨ ̥̌ ̛̦̦̔ �̜̱̔ ̵ͩ �̖̭̭̖̬̖̋͘ �̬̿�
̴̡̡̨̣̞̞̏̌ ̛̦̏̌ �̜̬̪ ̨̥ ̨̛̛̭̣̏ �̜̥̖̦̖̙̖̔ �̬̞�
̶̭̪̖̞̣̌ ̨̞̚ ̛̦̏̌ �̜̬̪ ̶̨̖̔̌̏̽͘

«Гібридний
Ethernet  кабель в 
даний час 

знаходиться на  
піку розвитку.»

Це має наслідки для виробника кабелю ...

ММЕССЕРЕР�ˁ ̪̬̞͕̌̏̔�̏ �,ĞůƵŬĂďĞů�̦ ̥̌�̦ ̵̨̖̞̦̍̔ ̛̜�
̛̛̪̬̣̦̜̌̏̽�̡̖̣̌̍̽�̣̔ �̨̡́ ̙̦ ̨̐ �̨̬̪ ̨̨̡̨̯̣̱͘�̒̌ �̙̣͕̌̽�̚�
̸̨̡̯ �̨̛̬̚ �̡̱ ̨̛̬̭̯̱̏ ̸̌ �̡̌ ̖̣̌̍ �̞̿��Ͳ̸̌ ̛̭̯ ̨̦ �̀;̦̖ �
̪̖̬̹ ̨̛̛̬̦̥́̔ Ϳ͘�̔ ̡̦̔̌ �͕̚�̸̨̡̛̯�̨̬̚ �̴̱ ̶̡̨̱̦̞̦ ̣̱͕̌�
̨̛̦̏�̿�ʤͲ̸̌ ̛̭̯ ̨̦ �̀;̪̖ ̬̹ ̨̬̦̞́̔Ϳ͕�̡̨ ̛̣�̨̥̏ �̜̖̌̔�̨̪̬�
̵̨̨̯̖̦̣̞̟̐� ̶̨̛̯̥̯̞̟̌̏̌̌̚ �͘ �˒ ̡̛̛̪̬̣̌̔ �͕ ̨̺ �
̨̖̥̔ ̦̭̯̬̱̀ ̯̽�̶̖ ͘

Які приклади?Які приклади?

ММЕССЕРЕР��ƚŚĞƌŶĞƚ�̞̐̍ ̛̬̦̔ �̡̞̌ ̖̣̞͕̍�̡̯̞̌�̡́�,D��ϱϬϬƐ͕�
̪̬̖̭̯̔̌ ̛̣̖̦̜̏� �̶̨̱̥̽ �̱̙̱̬̦̣̞͕̌�̡̛̜́�̪̖̬̖̔̌ �̿
̛̙ ̣̖̦̦̏́�̯ �̦̌̔̌ �̞̪ �̨̨̔̏ �̵̨̬̞̣̔̚ ̵̛̖̦�̵̨̨̪̬͕̏̔̌�̿�
̞̏̔ ̛̥̞̦̦̥ �̡̨̛̪̬̣̥̌̔ �̄͘ �̴̡̨̦̞̱̬́̐ ̶̞̌́�̛̙̣�̛̭̱̏̏̌̿�
̛̦̜̺̌̏ �̨̛̞̥̏ ̛̐�̨̔�̵̛̭̯̱̌̚ �̡̨͕̖̣̖̯̬̥ ̵̸̖̦̞̦̌ ̨̟�
̨̭̱̥̞̭̦̭̯̞�̯̌ �̨̡̨̛̪̬̱̯̦̭̯̞̔̏ �͘˄�̪̞̭̔ ̡̱̥̱ �̨̡͕̪̯̞�̵̛̦̔̌�
̦̖�̨̛̪̦̖̦̏�̛̛̪̖̬̖̬̯̭̏̌́͘�˃̨̥ �̱̖̖̯̭̏̔̽ �̥́ ̨̏ �̨̪̬̌�
̸̸̨̨̬̭̯̞̬̭̯̌̀̌̀̚̚ �̛̞̥̏ ̨̐ �̛̚�̴̨̡̱̭̱̦̦̏̌́ �̥̦ �̡̭̯̬̱̯̱̬̌ ̨̦̥̱�
̐̌̚ ̭̦̦̞͕̌�̡́ �̨̡̡̛̪̦̱̌̚�̡́ ̨̭̯̞͕�̞�̖̏ ̸̛̛̛̣̦�̨̞̦̹̏̔ ̖̦̦́�
̐̌̚ ̭̦̦̌ �̡̖̣́̌̍̀ �̨̔�̵̪̖̬̖̞̔ ̨̨̦̐�̭̌̐̌̚ ̦̦̌́� �̏
̣̖̙̦̌̚ ̨̭̯̞�̞̏ �̸̔̌ ̨̭̯ ̛̯ �͘ʦ̨̡̛̛̬̦̍ �̡̛̌ ̖̣̍̀ �̪̬ ̶̌̀̀ ̯̽�
�̨̣̭̯̞̏̍̌�̸̵̨̡̨̨̛̛̭̭̯̯̦̏̌�̯̖ ̵̨̨̦̣̞̜̐͘�̄ �̡̛̛̖̦̖̜̌̍́�
̡̡̛̛̣̏ �̨̡͕̬̖̥̚ ͕̌�̣̔ �̶̨̛̛̬̦̯͕́̏̍̏̌�̨̯̥̱�̦̹̌̌�
̶̨̡̪̬̱̞̔́ �̨̪ ̛̦̦̏ �̱̌̍ ̛̯�̸̨̨̯̦̀ �̯̌�̨̔ ̶̨̨̨̪̬̦̌̽̏̌̀ ͘
ʳ̦̹ ̛̥ �̪ ̡̨̛̬̣̥̌̔ �̿�̡̖̣̦̌̍̽ �̛̛̞̭̭̯̖̥ �̔ ̣́�̦ ̵̨̛̏�
̶̴̵̨̛̛̬̏�̔ ̸̡̛̯̞̌̏ �͕̺ �̨̏ ̡̨̨̛̛̬̭̯̱̯̏̀ �̴̞̦̯̖̬̖̜̭̽�
,/W�Z&�����̂>Π͘�ˀ̦̞̹̌ �̨̛̖̭̖̬̱̦̏̔̏̐ �̛̯ �̦̞̌ ̨̖̬̯̬̏ �̛
Ζ̔̿̚ ̦̱̏̌ �̨̏̔ ̛̦�̡̌ ̖̣̍̽�̣̔ �̖̪́ ̸̬̖̞̔̌�̖̦ ̖̬̞̟̐�̞�̨̔ ̛̦�̣̔ �́
̸̪̖̬̖̞̔̌�̴̞̦ ̨̬̥̌ ̶̞̟ �͘ʻ̨ ̞̏�̛̭̭̯̖ ̛̥�̡̨̖̱̦̦̔̔̏̌ �́
̨̨̣̔̏́̀̚ ̯̽�̡̨̨̛̛̛̬̭̯̱̯̏̏̏̌�̛̛̦̿̔ �̡̜̖̣̌̍̽͘�̒ ̹̌ �̞
dKŴ�ZsΠ,ǇďƌŝĚ�̨̡̭̖̬̖̣̞̏̌̍�̏�WhZͲ̖̏ ̬̭̞̟�̣̔́�̱̙̔ �̖
̵̵̵̵̛̛̛̛̬̱̣̬̱̣̏̏�̡ ̵̛̖̣̦̌̍̽�̣ ̶̦̌̀ ̞̐̏�̞�̏�Ws�Ͳ̖̏ ̬̭̞̟�̔ ̣́�
̸̡̛̦̱̐ �̵ ̶̣̦̞̌̀̐̏� �̚ ̸̡̭̯̌ ̨̛̥̏� ̴̶̡̨̱̦̞ ̨̦̣̌ �̥
̸̛̪̬̦̖̦̞̌̚�̭̥̖̌ �̣̔ �̶́̽ ̨̨̐͘

Які виникають специфічні складнощі?

МЕССЕРЕР�̖̬̖̀̚�̯̖͕�̺ �̨̪̬̌ �̣̌̔́�̸̪̖̬̖̔̌ �̵̛̞̦̔̌�
̨̱̦̏̍̔̏̌ �̌̏�̨̡̭̖̬̖̣̏̌̍̽ �̵̛͕̭̌̚ �̵̛̯̦̔̌�̿�̨̨̛̭̣̍̏ �̨



ПЕРЕОБЛАДНАННЯ  НОВЕ ЗАМІСТЬ СТАРОГО

ЧимЧим більше, тим краще і ефективніше. З маточинами 
висотою 135 метрів (443 футів) і діаметром ротора 101 м 
(331 футів) нові турбіни зможуть генерувати близько 90 
мегават-годин на рік – це у два з половиною рази 
більше ніж раніше та дорівнює потужності, необхідної 
для забезпечення близько 3000 домогосподарств.

Кабель 
закладається в 
канави, вириті 
екскаватором.

Всього 12 з 18 вітрових турбін в 
вітряному парку Schleiden- 
schöneseischöneseiffen поступово будуть 
демонтовані і замінені на 13 
сучасних й більш потужних 
систем. Вітропарк в регіоні 
Північний Рейн-Вестфалія, 
місто Шлайден, недалеко від 
бельгійського кордону, подає 
енергію,енергію, яку виробляє, в 
громадську електромережу. 
Однак, існуючі кабельні лінії до 
підстанції Wollenberg не в змозі 
впоратись зі збільшеним 
потоком енергії. Попередні 
турбіни генерували близько     
1818 МВт електроенергії, тоді як 
нові будуть виробляти 39 МВт.
Для впевненості, що електрична 
енергія може передаватися з 
низькими втратами на підстан-
цію, а звідти до місцевих 
домогосподарств, власники 
вітропарку - Bochum company 
GLS-Windpark Schleiden GmbH – 
залучили компанію Energie 
Nordeifel GmbH  до планування 
нових кабельних трас та 

Кожна з двох кабельних 
трас тягнеться на 

12-кілометрів - в цілому 
це складає 72 кілометри 

підземного кабелю 
середньої напруги         

(44,5 милі).

        СВІЖИЙ 
ВІТЕР З ГОРИ    
        ЕЙФЕЛЬ

Новий кабель середньої напруги під землею 
розподіляє енергію вітру для оточуючих   
    домогосподарств.



В даний час між Базелем і 
Цюріхом, знаходиться найбільше 
приватне будівництво в 
Швейцарії. У місті Шафісхейм в 
кантоні Ааргау, компанія 
«Coop» розширює існуючий 
розподільчий центр, переоб- 
ладнуючиладнуючи його на сучасний 
логістичний центр з най- 
більшими хлібопекарським та 
кондитерським цехами в 
Швейцарії. У майбутньому, в 
рік тут буде випускатися 60000 
тонн хлібобулочної продукції. 
ШляШляхом злиття декількох 
ділянок гуртово-роздрібна група 
сподівається зберегати 60 міль- 
йонів франків на рік і вкладає 
600 мільйонів франків, щоб 
зробити це.

В майбутньому з цього зручно 
доступного місця недалеко від 
головних автомагістралей та 
залізничних ліній «Coop» 
планує постачати свіжі продукти 
до всіх центрів продажу в 
регіоні «Північний захід 
ШвейцаріїШвейцарії – Центральна 
Швейцарія – Цюріх». На 
початку 2016 року, коли всі 
робітники зберуться, тут будуть 
працювати 1900 осіб.
Розміри нового логістичного 
центру величезні. Тільки в 
приміщенні для холодного 
зберігання та в промисловій 
пекарні місця вистачить для 
близько 1000 приватних 
будинків і в майбутньому 
планпланується простір для 1300 

автомобілів у підземному 
паркінгу.
СтараСтара частина існуючого 
розподільчого центру, навколо 
якого розташовуються нові 
будівлі, здається майже крихітною. 
Поряд з пекарнею та складом 
холодного зберігання є додаткові 
площі для холодильного 
обобладнання, для відділу свіжих 
продуктів харчування та складу 
зі високими стійками. Великий 
будівельний комплекс опалюється 
власним заводом виробництва 
тепла з біомаси.

Успішна логістика

Частиною гігантського проекту 
опікується група Alpiq Intec. 

ЦЕНТРУ
Гуртово-роздрібна група «Coop» розширює свій логістичний центр у швейцарському місті 
Шафісхайм. Частина комунікацій від головного розподільника до автоматичної підстанції 
в будівлі А прокладена спеціальними кабелями від HELUKABEL, які важать кілька тонн.

ЛОГІСТИЧНОГО
РОЗШИРЕННЯ



ГРУПА COOP

«Coop» має щільну мер«Coop» має щільну мережу продажів в 
Швейцарії - 99 відсотків населення 
знаходиться всього в 10 хвилинах їзди від 
найближчого філіалу. На додаток до 
супермаркетів, у склад групи, яка організована 
як кооператив і базується в Базелі, входять 
магазини з технікою і ресторани.

ГГРУПА ALPIQ INTEC 

ДДочірня компанія швейцарського 
енергетичного холдингу Alpiq Holding AG, Alpiq 
Intec група базується в Цюріху і займається 
будівельними послугами, інжинірингом, 
управлінням будівлями, транспортом, 
технологіями енергопостачання, 
автоматизацією процесів, консалтингом 
енеренергоефективності та електромобілями. У 
Шафісхеймі компанія відповідає за супровід 
будівництва та інжиніринг будівлі А.

Кабелі

В будівлі А (що складається з 
приміщень 1, 2, 3 та 4) Alpiq група 
опікується усіма системами.

Шафісхейм в майбутньому:

Управління холодильними установками (автоматизоване)

Логістика свіжих продуктів

Західне залізничне сполучення
Склад з високими стійками (автоматизований), рельсовий 
дах

Східне залізничне сполучення

ЗавЗавод з виробництва тепла з біомаси
Нова будівля з пекарнею, кондитерським цехом, 
центром склотари, офісними приміщеннями та 
паркуванням

Склад холодного зберігання (автоматизований)

З'єднувальний канал

Швейцарська будівельно-інжи- 
нірингова компанія відповідає 
за опалення та вентиляцію, 
санвузли, та навіть за 
електроустановки в будівлі. 
Великою проблемою цього 
проекту є те, що все продовжує 
працювпрацювати під час виконання 
будівництва, оскільки «Coop» не 
планує зупиняти постачання 
товарів в супермаркети у той час 
як будівельні роботи в розпалі. 
Мета полягає у використанні 
існуючої частини будівлі і також, 
залзалежно від ходу будівництва, 
нових розширень. Щільний 
графік і складна послідовність 
будівництва буде гарантувати, 
що це вдасться - але, природньо, 
тільки якщо всі компанії, що 
зайняті в проекті, будуть дотри-

Прокладання кабелів такої ваги 
справжній подвиг і може бути 
здійсненим тільки за допомогою 
спеціальних інструментів, таких як 
спеціальні машини для 
протягування кабелю та 
направляючі. До семи робочих 
допомадопомагали витягнути кабель. 
Тепер, всі кабелі на місці і продукти 
надходять до супермаркетів 
свіжими і добре охолодженими. 

муватися графіка.
ККомпанія HELUKABEL поставила 
п'ять кабельних барабанів з 
безгалогеновим силовим 
кабелем живлення. По цьому 
кабелю буде подаватися 
живлення в будівлю А для 
системи автоматизації, яка 
включаєвключає в себе автоматизацію, 
конвеєрні системи, ліфти та 
освітлення. Йогурт, молоко і 
багато інших свіжих продуктів 
зберігаються тут і розповсюджу- 
ються далі у відділи продажу 
«Coop». Через п'ять кабелів, які 
працюпрацюють паралельно, проходять 
потоки енергії з струмом 2500 
ампер. Ці кабелі є гнучкими, 
вологостійкими і не розпов- 
сюджують вогонь.

Сім тонн кабелю

Суперважкий спеціальний 
багатожильний кабель 4x300 мм² 
(600 kcmil) зі спеціальною 
етилен-пропіленовою 
полімерною ізоляцією жил, 
зібраних в одне велике пасмо 
під безгалогеновою і негорючою 
обоболонкою, мають зовнішній 
діаметр 81,5 мм (3 дюйми). 
Кабелі, кожен довжиною 150 
метрів (493 футів), важать 
більше семи тонн в цілому.



СКЛАДЕНІ У ВИСОТУ
ЗберіЗберігання по під дах. Для швидкої 
обробки замовлення клієнтів HELUKABEL 
зберігає більшу частину своєї продукції в 
центрі логістики в Хемінгені. Два повністю 
автоматизованих, взаємопов'язаних місця для 
зберігання на високих стелажах організують 
40000 палет-місць. Як надходження на склад, 
тактак і вибуття повністю автоматизовані. 16 
штабелерів укладають кабельні барабани 
вагою до 1,5 тонни в потрібні стійки 
100-метрового (328 футів) ряду і збирають їх 
для виконання замовлень. Для великих 
кабельних барабанів вагою до чотирьох тонн, 
доступно, загалом, 670 місць у двох посилених 
стійстійках, які обслуговуються спеціальними 
машинами для габаритної продукції. Дві 
стелажні системи для зберігання підключені 
повністю автоматизованим конвеєром до 
верстатів для змотування і обрізки кабелю.





дані для

Компанія EPLAN Software and 
Service GmbH & Co. KG 
розробляє CAE-системи та 
консультує компанії щодо 
оптимізації їх технологічних 
процесів. HELUKABEL надає 
технічні дані усього великого 
базового спектру промислових базового спектру промислових 
кабелів і дротів, а також 
кабельної інфраструктури для 
каталогу EPLAN Electric P8.

РОЗКЛАД 
ВИСТАВОК



ЦІН 
на вироби можуть бути 
отримані безпосередньо 
через програмне 
забезпечення.

МІЛЬЙОНІВ 
параметрів 

зберігаються для всіх 
виробів і доступні у 

нашому 
інтернет-каталозі 
продукції або в 
програмах для програмах для 

планування, таких як 
EPLAN.

ОДИНИЦЬ 
продукції містяться в 
нашій незалежній базі 

виробів.

ПРО АВТОРА

Хорст Каплер опікується 
відділом технічної підтримки та 
якості, а також є контактною 
особою з технічних питань.

Переріз провідника відіграє 
дуже важливу роль - чим він 
менший, тим більший 
електричний опір. Постійний 
потік струму нагріває провідник 
з малим перерізом набагато 
більше, ніж провідник з більшим 
поперечнимпоперечним перерізом. Вибір 
занадто малого перерізу 
провідника призводить до 
пошкодження оточуючих 
матеріалів від тепла, що 
виникає. Це може призвести до 
виходу з ладу провідника і, в 
гіршомугіршому випадку, тління та 
пожежі.
Тим не менш, оточення, в якому 
кабель або провід знаходяться 
також важливі для пропускної 
здатності. 

Починаючи з температури 
навколишнього середовища, де 
чим вона більша в тому ж 
середовищі (повітрі або в землі), 
тим нижче допустиме струмове 
навантаження. Крім того, метод 
установки кабелю також повинен 
бутибути прийнятий до уваги. Тільки 
кабелі або дроти, встановлені на 
відкритому повітрі мають більше 
максимально припустиме струмове 
навантаження, ніж ті, що 
укладені з декількома іншими в 
одному каналі. Струмова 
пропускнапропускна здатність кабелів і 
дротів  визначається в стандартах 
DIN VDE 0298-4, DIN VDE 
0276-603, DIN VDE 0276-620 и 
DIN VDE 0276-1000 залежно від 
типу кабелю і провідника. У цих 
стандартах зазначаються дані 
допустимогодопустимого струмового наван- 
таження для всіх типів кабелів і 
дротів в загальних умовах 
навколишнього середовища. У 
технічній службі HELUKABEL 
знають ці стандарти і мають 
багаторічний досвід роботи в 
галузігалузі струмопровідної здатності 
кабелів. Ми завжди раді 
допомогти Вам з вибором 
необхідної кабельно-провідникової 
продукції. 







Роботизирована 
машина:
HELUKABEL підтримав 
технічну дисертацію 
трьох студентів, надавши 
сірий кабель 
DATAFLAMM-C-PAAR.

РОЗРОБИТИ, ЗБУДУВАТИ ТА 
ЗАПРОГРАМУВАТИ самохідного 
робота, схожого на марсохід - це 
тема технічної дисертації Стіва 
Касперека, Бенджаміна Коха і 
Джуліана Корбштейна, трьох 
студентів  школи Ґенріха Ґерца в 
Карлсруе. Карлсруе. 
Роботом, якого змайстрували 
здібні інженери, можна управляти 
через Інтернет та він може 
самостійно пересуватися в 
автоматичному режимі. Тим не 
менш, перша поїздка була 
здійснена не по червоному 
марсіанськоїмарсіанської пилу, а на безпечній 
поверхні Землі. Як і його 
прототип, робот збирає великі 
обсяги даних, використовуючи 
датчики температури і тиску 
повітря, а також УЗД та 
інфрачервоні датчики для 
розпізнаваннярозпізнавання навколишнього 
середовища.

Ця інформація проходить через 
кабель DATAFLAMM-C-PAAR від 
Helukabel.
СпеціальнийСпеціальний кабель для передачі 
даних, як правило, викорис- 
товується в якості з'єднувального 
кабелю для передачі сигналів, 
даних вимірювання та контролю в 
різних додатках. 
РональдРональд Бенедек, менеджер по 
ключовим клієнтам в HELUKABEL  
згадує: «В минулому році на 
виставці SPS IPC Drives в 
Нюрнберзі троє хлопців 
звернулись до мене по кабель та 
розказали про свій проект. Ми 
обговорилиобговорили різні підходи та 
рішення і швидко стало 
зрозуміло, що наш кабель 
DATAFLAMM-C-PAAR підходить. Я 
відразу ж пообіцяв підтримку.»
На щастя, це було останнє, що 
потребувала молода група 
інженерів для свого прототипу.

ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ

3429 євро! Це остаточна сума 
пожертвування, яке в листопаді минулого 
року зібрала команда HELUKABEL для 
благодійної акції «Movember» («Вустопад» – 
від слів «вуса» та «листопад»). Як 
результат, команда HELUKABEL з 34 Mo- 
еебратів та Mo-сестер увійшла в топ-20 
німецьких компаній-учасниць. Кожен німецьких компаній-учасниць. Кожен 
пожертвуваний євро був подвоєний 
HELUKABEL. У всьому світі чоловіки, що 
беруть участь в акції «Movember», так звані 
Mo-брати, в листопаді відрощують вуса і 
збирають пожертви разом зі жінками, що 
підтримують цю акцію, так званими 
Mo-сестрами. З пожертвувань Фонд Mo-сестрами. З пожертвувань Фонд 
«Movember» фінансує проекти, які 
підтримують здоров'я чоловіків. Більше 67 
мільйонів євро було зібрано в 2014 році. 
Крім того, щорічна кампанія виконує 
важливу освітню роботу, ознайомлюючи 
чоловіків про власне здоров'я. Серед 
 чоловіків хвороби часто виявляються 
         занадто пізно, тому що, в середньому, 
            вони навідують лікаря рідше, ніж 
              жінки.
               Більш детальна інформація про 
                «вусату» кампанію доступна на 
                www.helukabel.de/movember

Організатори «Movember» (з ліва на право): 
Олівер Штрайх, Керстін Маасу, Марк Лукша, 
Мауріціо Джордано і Марк Вебер (за камерою)



Вишукана сукня 
з кабелю від 
Ребекки Шерб 
виглядає 
легкою, але 
важить близько 
20 кг.

Зі ступенем бакалавра 
у кишені Ребекка Шерб 
наразі відвідує 
шестимісячне 
стажування у творчому 
управлінні під 
престижною маркою 
моди Hugo моди Hugo Boss.

Прикраса з колекції 
Шерб демонструє, що 
мідні аудіокабелі 
виразно виглядають, 
навіть, у порівнянні з 
дорогоцінними 
металами.

Щоправда, авангардні творіння дизайнера 
Ребеки Шерб з м. Пфорцхайм не підходять для 
офісу. Звичайно, вони є вражаючими і 
демонструють, що трикотаж – це не завжди 
вовняний кардиган. Прозорий прямолінійний 
одяг та аксесуари її колекції вражають 
незвичайним матеріалом: аудіокабелем. 
РебекаРебека Шерб вивчає моду в вищій школі 
університету дизайну в Пфорцхаймі і випустила 
колекцію плетених речей з кабелю як частину 
своєї дипломної роботи. «Я хотіла об'єднати 
традиційні ремесла з чимось прогресивним і 
наштовхнулася на аудіокабель в магазині», - 
розповідає 24-річна дівчина. Блиск ізоляції і 
елегантнеелегантне мерехтіння тонкого мідного кабелю 
надихнули студентку. Вона зв'язалася з 
HELUKABEL і отримала підтримку, необхідну 
для реалізації свого проекту. «Я сплела в 
цілому три кілометри кабелю. Я ніколи не 
могла би дозволити це собі без матеріалів від 
HELUKABEL», - ділиться Ребекка Шерб. Для 
в'язанняв'язання дизайнер використовує не звичайні 
спиці, а тільки пальці – це кропітка і 
трудомістка техніка. «На одну сукню мені 
потрібно близько трьох тижнів, що 
складаються не з восьми, а 18-годинних днів», 
- сміється Шерб.



ФАКТИ

мільйонів голосів були 
підраховані на загальних 
виборах у 2014 році в 
Індії -  найбільшій 
демократичній державі в 
світі.

Національний фрукт: 
відсотків манго 
всього світу їдять в 
Індії. Є сотні місцевих 
сортів – один за інший 
краще.

Близько 
мовами спілкуються мовами спілкуються 
на субконтиненті. 
Тому Індія є найбільш 
лінгвістично 
різноманітною 

Більше, краще, сучасніше: найближчим 
часом співробітники HELUKABEL Індія 

почнуть роботу в новому офісі в місті Пуна.

Колеги з Індії зраділи переїзду в Пуну.

ВОНО ТОГО ВАРТО

Х.Б. Сінгх, керуючий Х.Б. Сінгх, керуючий 
директор HELUKABEL Індії, 
вже добре знає свій шлях 
навколо Пуни. «Для того 
щоб краще пізнати місто, 
не можна пропустити 
відвідування історичного 
форту Шанівар Вада, форту Шанівар Вада, 
незважаючи на його 
часткове руйнування. 
Особливість цього місця в 
винятковій архітектурі; 
ряд оригінальних 
фресок і фонтан, 
змодельований 
на квітці лотоса, 
залишаються 
недоторканими 
і донині.»

ВІТАЄМО 
В ІНДІЇ



СТІЙКИЙ ДО 
СТИРАННЯ ТА ЗНОСУ. 
Висока механічна 
стійкість матеріалу 
оболонки з поверхневим 
опором.

СТІЙКИЙ ДО ПОГОДНИХ 
УМОВ ТА УФ
Для використання у будь 
яку погоду, 
екстремальний холод та 
спеку.  

СТІЙКИЙ ДО МАСТИЛ 
ТА ОЛИВ 
у відповідності до DIN 
VDE 0473-811-404/ DIN 
EN 60811-404

Як найбільш універсальний серед всіх контрольних 
кабелів, MEGAFLEX®500 використовується не тільки в 
американських гірках. Кабель MEGAFLEX® ідеально 
підходить для випадків, що вимагають високу стійкість до 
мастил, гнучкість, температурну стійкість як до сильного 
холоду, так і до спеки, витримування важких механічних 
навантажень, відсутність галогенів та самозагасання у 
випадку пожежі. Цей кабель на випадок високого рівня випадку пожежі. Цей кабель на випадок високого рівня 
вимог також доступний в екранованій версії та в версії з 
сертифікацією UL / CSA.

БАГАТОГРАННИЙ



Емір Ібранович є молодшим 
працівником з  кабелем на 
заводі Віндсбах і кращим 
стажистом Баварії! 

Обличчя 
за сценою


