
PRODUKTY PRO 
KABELÁŽ AUTOBUSŮ

Odolné proti působení plamene & testované podle ECE-R 118.02

S HELUKABELEM  
VŠE Z JEDNÉ RUKY!
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Odolné proti působení plamene & testované podle ECE-R 118.02

U konstrukce a schvalování autobusů pro osobní přepravu je kromě všeobecné dopravní bezpečnosti kladen důraz 
také na bezpečnost cestujících. Pokud jde o vnitřní vybavení autobusů, platí v celé Evropě předpis ECE-R 118. Jedná 
se o směrnici Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN, anglicky United Nations Economic Commission for Eu-
rope, UNECE či ECE), která reguluje hořlavost látek ve vozidlech sloužících pro přepravu osob. Podle této směrnice 
musí používané materiály odpovídat určitým požadavkům - zamezit vzniku plamene anebo ho alespoň zpomalit 
tak, aby cestující v případě požáru mohli bezpečně opustit vozidlo.

Směrnice se týká především autobusů pro osobní přepravu s více než 8 sedadly (M3), mezi které patří zejména 
linkové autobusy (tř. II) a zájezdové autobusy (tř. III). Kabely, instalované v těchto vozidlech ve značném množství, 
mohou významnou měrou přispívat k riziku šíření požáru. Vzhledem k rostoucímu datovému provozu ve vozidlech, 
které s sebou přináší například zábavní systémy nainstalované v dálkových autobusech nebo i jednodušší informační 
systémy o jízdních řádech, roste význam jejich bezpečnosti a ta si proto zaslouží zvláštní pozornost .

Zkušenosti z velkých autobusových nehod ukázaly, že obzvláště delší evakuační čas je rozhodujícím faktorem pro 
zvýšení šance na přežití v případě požáru. Při opatřeních protipožární ochrany je proto třeba mít vždy na mysli efekt 
zpomalení plamene, který brání rychlému šíření požáru. S ohledem na to platí, že u instalovaných kabelů a vodičů 
musí být zajištěno, aby se lokální požár nešířil po plášti jako po zápalné šňůře a nepřenášel tak požár do dalších částí 
vozidla.

Helukabel si je vědom této odpovědnosti a úspěšně vyzkoušel řadu svých produktů u institutu DEKRA.
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Test plamenem podle ECE-R 118.02 část 6.2.6 
podle ISO 6722-1:2011 „Elektrické kabely – 
Odolnost izolačních materiálů proti šíření 
plamene“: Podle průřezu vodiče je kabelový vzorek 
vystaven plameni po dobu 15 sekund (< 2,5 mm²) 
nebo 30 sekund (> 2,5 mm²). Po odstranění plamene 
musí plamen na plášti kabelu samovolně zhasnout 
během 70 sekund a maximálně 50 mm před 
dosažením horního konce izolace.

Náš sortiment testovaný dle 
UN/ECE-R 118.02 obsahuje:

JEDNOŽILOVÉ VODIČE
H01N2-D
HELUTHERM® 145   
LifY
LiYv
H05V-K
H07V-K

OVLÁDACÍ KABELY
JZ-500
H05VV-F
H07BQ-F
H07RN-F

DATOVÉ KABELY
TRONIC (LiYY)
TRONIC-CY (LiYCY)
PAAR-TRONIC-CY
DATAFLAMM
DATAFLAMM-C-PAAR

KOMUNIKAČNÍ KABELY 
INDUSTRIAL ETHERNET 
HELUKAT® kategorie 5e, 6A a 7
S/FTP, SF/UTP flexibilní
SF/FTP, SF/UTP vysoce flexibilní
Koaxialní kabel RG58

KABELY CAN-BUS PUR

KABELY PRO VOZIDLA
HELUTRUCK 270 / 272 / 273
HELUTRUCK 271

Industrial Ethernet  
zkušební protokol / certifikát 
DEKRA



PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY PŘIPRAVUJEME OPTIMÁLNÍ KABELOVÁ ŘEŠENÍ NA MÍRU.

 Výzkum a vývoj tvoří základ naší práce a jsou důležitým motorem růstu. V meziodvětvových týmech neustále vyvíjíme 
naše produkty a hledáme lepší možnosti řešení. Kromě toho sázíme na výměnu zkušeností s našimi zákazníky a na 
spolupráci s regionálními vysokými školami a výzkumnými ústavy.

Důležitým bodem naší práce jsou používané materiály. V této oblasti věnujeme stejně velkou pozornost hledání a 
využití nových látek, jako i vlastní výrobě plastových směsí (granulátů), čímž získáváme vliv na zlepšení parametrů 
jako odolnost proti olejům, teplotní odolnost nebo chemická kompatibilita. Kromě toho jsme také schopni sami si 
lanit měď pro většinu naší potřeby a tím si zajišťovat stálou a vysokou kvalitu, pokud jde o vlastnosti a zpracování 
materiálu.

Díky trvalé optimalizaci našich výrobních postupů a výrobních zařízení dokážeme zajistit efektivní a hospodárnou 
výrobu i vyhovět různorodým požadavkům pro nejrůznější oblasti použití (např. kabely pro průmyslové roboty nebo 
aplikace pro čisté prostory) .

helukabel.com

www.helukabel.cz

Mezinárodní pobočky
Belgie · Brazílie · Bulharsko · Čína · Dánsko · Finsko · Francie · Indie · Indonésie · Itálie · Jižní Afrika · Jižní Korea · Kanada 

Maďarsko · Malajsie · Mexiko · Myanmar  · Německo · Nizozemsko · Norsko · Peru · Polsko · Portugalsko · Rakousko · Rumunsko 

Rusko · Singapur · Spojené arabské emiráty · Španělsko · Švědsko · Švýcarsko · Thajsko · Turecko · USA · Velká Británie · Vietnam

KDE NÁS NAJDETE

HELUKABEL CZ s.r.o. 
Důl Max 39 
273 06 Libušín

Telefon: +420 312 672 620
 +420 312 672 622
Fax: +420 312 672 621
Email: prodej@helukabel.cz 

Zastoupení pro Českou republiku:

Libor Mareček 
oblastní manažer pro Čechy 
Mobil: +420 601 586 257
Email:  marecek@helukabel.cz

Michal Šebák 
oblastní manažer pro Moravu
Mobil: +420 725 456 356
Email:  sebak@helukabel.cz

Kamil Baláži 
oblastní manažer  
Mobil: +421 915 751 549
Email:  balazi@helukabel.sk

Zastoupení pro Slovensko:


