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Rozwiązania 
izolacyjne

w Górnictwie

Innowacja nasza norma



Suitable  
for  

outdoor

UVRozwiązania izolacyjne  
do prowadzenia przewodów 
instalacyjnych w górnictwie
Podczas procesów produkcyjnych w przemyśle ciężkim istotne znacznie ma właściwa ochrona systemów 
energetycznych oraz przesyłu danych przed wilgocią, korozją jak również czynnikami atmosferycznymi.

Izolacyjne systemy Unex do zarządzania okablowaniem nie podlegają działaniu korozji i czynnikom 
zewnętrznym jak promieniowanie UV lub agresywne środki chemiczne, zapewniając tym niezawodność oraz 
podnosząc bezpieczeństwo instalacji przeznaczonych dla ludzi i urządzeń, a tym samym podwyższając 
wydajność produkcji.

Powszechne procesy w górnictwie przy zastosowaniu 
systemów do zarządzania okablowaniem

•  Bezpieczeństwo elektryczne:
 Materiał izolacyjny
 Bez konieczności uziemienia
  Zapobiega powstawaniu prądu upływowego, 

zwarciom i wyładowaniom łukowym

•  Odporność na uszkodzenia mechaniczne

•  Odporność na korozję

•  Ponad 40 lat doświadczenia z instalacjami 
zewnętrznymi

•  Ochrona kabli

•  Szybki i prosty montaż

•  Bez konieczności konserwacji

1. Procesy mechaniczne

2. Hydrorafinacja (suszenie, przetapianie koncentratu)



3. Rafinacja ogniowa

4. Rafinacja elektrolityczna

Procesy pomocnicze  
(przetwarzanie gazu, usuwanie żużla, chłodnie kominowe, taśmociągi)

Z powodu ochrony wiedzy oraz technologii firm z branży górniczej, zazwyczaj nie uzyskujemy  
prawa do publikacji materiałów, które pokazują instalacje przy zastosowaniu naszych produktów  

w procesach przemysłowych.

Przykłady które przedstawiamy dotyczą podobnych zastosowań w innych dziedzinach (np. 
chemicznej, petrochemicznej, oczyszczania wody), w których nasze rozwiązania zostały zastosowane 

z sukcesem i przyniosły widoczne korzyści w porównaniu do innych stosowanych rozwiązań.

Referencje dostępne na życzenie.

Doradztwo techniczne doradztwo.techniczne@unex.net
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Ponad 40 letnie doświadczenie Unex z izolacyjnym systemem do zarządzania 
okablowaniem w różnych warunkach atmosferycznych oraz agresywnych środowiskach 
gwarantuje niezawodność. Dzięki temu nasze produkty mogą być stosowane w większości 
sektorów przemysłowych narażonych na korozję lub działanie czynników agresywnych.
Izolujące trasy kablowe Unex U23X są odporne, zgodnie z normami DIN 8061 ISO oraz  
TR 10358, na najbardziej popularne chemikalia: oleje, kwasy, alkohole, węglowodory 
alifatyczne, roztwory wodorotlenku oraz soli.

Certyfikowane produkty 
Aby osiągnąć wyjątkowe parametry swoich produktów, firma Unex wytwarza własne surowce oraz nadaje
im specjalne nazwy w celu odróżnienia ich od surowców standardowych. 

2011/65/UE

Kompleksowe rozwiązanie do stosowania  
w agresywnych środowiskach

Zapoznaj się ze zaktualizowaną dokumentacją techniczną na stronie www.unex.net

Trasa kablowa 66 
 U23X

Kolor:  Jasnoszary RAL 7035
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Unex aparellaje eléctrico, S.L., as a policy, patents its products.
Own design and production. Unex aparellaje eléctrico, S.L. does not manufacture for other trademarks.
Unex is a registered trademark of Unex aparellaje eléctrico, S.L. 
© Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2019
Unex aparellaje eléctrico, S.L. reserves the right to modify any of the characteristics of the products that it manufactures.
It is the responsibility of the person in charge of product selection for a specific application to look for the right product, according to the standards applicable in every country. 
Unex aparellaje eléctrico S.L. disclaims all responsibility due to incorrect use of the product or to unforeseen circumstances.

Spain

Unex aparellaje eléctrico, S.L.
Rafael Campalans, 15-21
08903 L’Hospitalet de Llobregat
Phone: +34 93 333 87 00
e-mail: unex@unex.net

R.M. de Barcelona, T.32709, F.81,
H. B214578 VAT. ES B62204011

Mexico

Unex Solutions México S. de R.L. de C.V.
Avda. Santa Fe 170
Piso 6, Unidad 6-1-01
Col. Lomas de Santa Fe
Delegación Álvaro Obregón
001219 Ciudad de México
e-mail: ventas@unex.com.mx

France

Unex systèmes et éléments, S.A.S.
Parc Technologique
3 place Berthe Morisot
69791 Saint Priest Cedex
Phone: +33 4 78 43 69 55
e-mail: unex@unex.fr

Chile

Unex aparellaje eléctrico Chile Ltda.
Centro Empresas "El Cortijo"
Av. Américo Vespucio Norte 2680, Of. 27
C.P. 8551378 - Conchalí
Santiago - Región Metropolitana
Phone: +56 2 2623 49 81
e-mail: unex@unex.cl

Italy

Unex sistemi ed elementi, S.R.L.
Viale Enrico Forlanini 23
20134 Milano
Phone: +39 02 8732 3153
e-mail: commerciale@unex.net

Obsługa klienta
   polska@unex.net

Doradztwo techniczne
   doradztwo.techniczne@unex.net

Portugal

Retrica 
Aparelhagem Eléctrica, Lda.
Rua Soeiro Pereira Gomes,  
Lote 1, 4º C
1600-196 Lisbon
Phone: +351 21 781 64 20
e-mail: unex@unex.pt

Germany

Unex Kabelsysteme 
und -elemente GmbH
Am Wallgraben 100
70565 Stuttgart
Phone: +49 711 78 19 35 30
e-mail: vertrieb@unex.net

Bezzwłoczna dostępność i dostawa poprzez naszą sieć dystrybutorów


