
Zastosowania  
w Elektroenergetyce

www.unex.net

Innowacja nasza norma



Izolacyjne trasy kablowe do  
prowadzenia instalacji  
w elektroenergetyce
Unex oferuje izolacyjny system tras kablowych, który pozwala sprostać  
wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa i długotrwałości dla elektroenergetyki  
oraz sieci energetycznych w różnorodnych obszarach.

Wytwarzanie energii

Tunele techniczne

(1) Izolujące trasy kablowe 66 z pokrywą i mocowaniem pokrywy IK10.

Cele Zagrożenia Rozwiązanie
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Bezpieczeństwo
elektryczne

Zredukowane ryzyko pośredniego 
kontaktu z elementem przewodzącym
Brak możliwości wystąpienia zwarcia
Brak  zjawiska prądu upływowego  
i wyładowań  łukowych
Brak pobudzeń wywołanych przez kable 
jednobiegunowe

Unex Trasa kablowa 66

Jakość 
wykonania

Narażenie na uderzenia 
Trasa kablowa z pokrywą, odporność mechaniczna 
IK10 (1)

Trwałość 
instalacji

Korozja: wilgoć U23X
Własne surowce.
Ponad 40 lat doświadczenia
w dziedzinie instalacji w warunkach zewnętrznych 

Narażenie na promieniowanie UV

UV

Suitable
for

outdoor



Rozdzielnie

Stacje transformatorowe

Pomieszczenia tablic licznikowych
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Konfigurator i Unexproject
Narzędzia online do konfigurowania i wymiarowania.

www.unex.net

Bezzwłoczna dostępność i dostawa poprzez naszą sieć dystrybutorów

Przy wyborze produktów osoba odpowiedzialna musi wybrać pasujący dla odpowiedniego zakresu stosowania produkt spełniający odpowiednio klasyfikację bezpieczeństwa jak  
i specyficzne normy krajowe. Unex nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktów lub w wyniku zaistnienia nieprawidłowych okoliczności.
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Izolacyjne trasy kablowe do prowadzenia 
instalacji w elektroenergetyce
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

Rozwiązania firmy Unex gwarantują niezawodną jakość poprzez szczegółowe spełnienie wymogów norm 
dla produktów i ich stosowania oraz dzięki uzyskaniu znaków homologacji i jakości.

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

Kolor:  Szary RAL 7035 /  Szary RAL 7030 /  Czarny

Trasa  
kablowa 66

 U23X

Opaska  
kablowa 22 HD
Dla środowisk agresywnych chemicznie

 U71X

Bezhalogenowy

Kanał 
grzebieniowy 88

 U43X
Bezhalogenowy

Opaska 
kablowa 22

 U61X

Bezhalogenowy

Kanał 
grzebieniowy 77

 U23X

Produkty Unex są patentowane zgodnie z polityką handlową. 
Unex jest zarejestrowanym znakiem Unex aparellaje electric, S.L.
Własne wzornictwo i produkcja. Unex nie produkuje dla innych marek.
Przy doborze produktów należy kierować się kompetencją, aby dla danego obszaru zastosowania wybrać odpowiedni produkt, który spełnia wszelkie 
wymogi bezpieczeństwa oraz obowiązujące normy danego kraju. Unex aparellaje eléctrico, S.L. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za źle dobrane lub 
zastosowane produkty i powstałe w związku z tym szkody.
© Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2017

DORADZTWO TECHNICZNE
 doradztwo.techniczne@unex.net


