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Wiodący producent kabli
i systemów kablowych
Grupa TELE-FONIKA Kable od ponad 25 lat jest obecna na
krajowym i międzynarodowym rynku przemysłu kablowego.
Stabilna strategia rozwoju oparta na pełnej dywersyfikacji
rynków zbytu pozwoliła na ugruntowanie spółki w światowej
czołówce firm branży kablowej o znaczącym potencjale
rozwojowym.
Świadczone usługi i produkty przez TF Kable znajdują liczne zastosowania
w najważniejszych sektorach przemysłu – obejmują ponad 25 tysięcy sprawdzonych,
standardowych konstrukcji zawierających również asortyment specjalistyczny
realizowany na indywidualne zapotrzebowanie partnerów biznesowych.
Ponadto znaczący potencjał rozwojowy stanowią nasze zakłady produkcyjne
(w Polsce, w Serbii i na Ukrainie), zakład recyklingu Bukowno-Polska oraz spółki
handlowe, odpowiadające za georegionalną dystrybucję wyrobów, jak również
nowoczesne Laboratorium Prób Ogniowych w zakładzie Kraków-Wielicka, wykonujące
kilkaset pretestów palności w skali roku oraz Laboratorium Wysokich i Ekstra Wysokich
Napięć w Bydgoszczy.
W efekcie realizacji stabilnej strategii rozwoju w sierpniu 2017 r. Grupa TFKable nabyła
brytyjską spółkę JDR Cable Systems – czołowego producenta podmorskich kabli
magistralowych i zasilających.
Spółka JDR specjalizuje się w dostarczaniu wysokowydajnych, zaawansowanych
technologicznie systemów podmorskich, które znajdują zastosowanie w sektorach
wydobywczych ropy naftowej i gazu oraz energii odnawialnej.

Doświadczenie i kompetencje
Grupy TELE-FONIKA Kable
globalne relacje

Zakład Kraków‑Wielicka – produkcja kabli i przewodów
elektroenergetycznych o napięciu od 1 kV do 30 kV,
w tym w izolacji gumowej - stosowane w przemyśle
wydobywczym i farmach wiatrowych oraz kabli
i przewodów bezhalogenowych, instalowanych wewnątrz
budynków, a także przewodów sygnalizacyjnych
i sterowniczych do specjalnych zastosowań
Zakład Kraków‑Bieżanów – produkcja przewodów
napowietrznych z aluminium stopowego, przewodów
trakcyjnych z miedzi srebrzonej, wykonywanych
na zrobotyzowanych liniach technologicznych
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Zakład Bydgoszcz – największe centrum produkcyjne
kabli średnich, wysokich i ekstra wysokich napięć w Europie
Zakład Myślenice – produkcja kabli telekomunikacyjnych
miedzianych i światłowodowych, kabli komputerowych
oraz przewodów samochodowych
Zakład Zajecar (Serbia) – produkcja kabli
niskiego i średniego napięcia, kabli sygnalizacyjnych
i sterowniczych, kabli telekomunikacyjnych oraz
kabli i przewodów bezhalogenowych
Zakład Czernihów (Ukraina) – produkcja kabli niepalnych
(N)HXH i N2XH, samonośnych przewodów napowietrznych
AsXSn, przewodów aluminiowych i miedzianych do 1 kV,
w tym przewodów montażowych

Zakład Bukowno-Polska (recykling odpadów kablowych)
– posiada zdolności recyklingu do ok. 10 tys. ton odpadów
kablowych w skali roku, co oznacza, że odzyskiwane są
frakcje z poszczególnych materiałów o czystości
ponad 99,5%
Laboratorium Prób Ogniowych w zakładzie produkcyjnym
Kraków-Wielicka – wyposażone w aparaturę pozwalającą
na przeprowadzenie badań począwszy od tych
podstawowych w zakresie rozprzestrzeniania płomienia
na pojedynczych próbkach, po badania rozprzestrzeniające
płomień na wiązkach wraz
ze sprzętem do badania gęstości emitowanych
dymów oraz emisji korozyjnych gazów
Laboratorium Wysokich i Ekstrawysokich Napięć
w zakładzie produkcyjnym w Bydgoszczy
– wyposażone w cztery komory Faraday`a tj. trzy
do przeprowadzania badań rutynowych oraz jedną
do badania prób typu kabli a także systemów kablowych
wraz z generatorem udarów z własnym polem badawczym
do testów kwalifikacyjnych z systemem probierczym
500 kV i zestawami transformatorów grzewczych 5000 A
JDR Cable Systems - W sierpniu 2017, w efekcie
nabycia JDR Cable Systems Limited, Grupa TFKable
zwiększyła posiadane aktywa o dwa zakłady produkcyjne
zlokalizowane w Wielkiej Brytanii, specjalizujące się
w dostarczaniu podmorskich kabli zasilających oraz
kabli magistralowych (tzw. umbilicals), które zawierają
zarówno kable energetyczne, jak i do przesyłania danych,
służące monitoringowi i zdalnemu sterowaniu, mające
zastosowanie w konstrukcjach offshore. Ponadto
oferta handlowa została poszerzona o zaawansowaną
technologicznie produkcję systemów podmorskich
oraz o usługi serwisowe i instalacyjne, zlokalizowane
w oddziałach w USA, Wielkiej Brytanii.

TFEasyline MVC

to mobilna linia kablowa średniego napięcia
stanowiąca kompleksowe rozwiązanie
Grupy TFKable dla profesjonalnej energetyki

Podstawowe zastosowania:
•• Szybkie przywracanie zasilania na uszkodzonych liniach
napowietrznych
•• Tymczasowe zasilanie odbiorców
•• Prace remontowe na potrzeby infrastruktury
energetycznej

Rozwiązanie minimalizuje czas
wyłączenia prądu podczas
planowanych remontów lub podczas
awarii sieci elektroenergetycznej.
W skład w/w wyposażenia wchodzi:
•• kabel trzyżyłowy zakończony głowicami kablowymi
nawinięty na dedykowany bęben metalowy
•• metalowy bęben podzielony na sekcje
•• wielofunkcyjna przyczepa kablowa
•• kable jednożyłowe służące do łączenia
kabla trzyżyłowego z linią napowietrzną lub
transformatorem
•• moduł załączeniowy
•• osprzęt kablowy (głowice konektorowe proste, głowice
kątowe, głowice napowietrzne, wtykowe złącza
stykowe)
•• wyposażenie dodatkowe (skrzynki łączeniowe,
najazdy, rolki, elementy ostrzegawcze) gwarantujące
bezpieczeństwo i łatwą eksploatację mobilnej linii
kablowej średniego napięcia.

Kabel elektroenergetyczny trzyżyłowy Cu/HEPR/CWS/PVC

Kabel elektroenergetyczny jednożyłowy Cu/HEPR/CWS/PVC

OPIS

CHARAKTERYSTYKA

OPIS

CHARAKTERYSTYKA

Typ kabla

Cu/HEPR/CWS/PVC

Typ kabla

Cu/HEPR/CWS/PVC

Materiał izolacyjny

HEPR

Materiał izolacyjny

HEPR

Rodzaj powłoki zewnętrznej

PVC

Rodzaj powłoki zewnętrznej

PVC

Napięcie znamionowe Uo/U

12/20 kV

Napięcie znamionowe Uo/U

12/20 kV

Przekroje żyły roboczej

3x35 mm²

Przekroje żyły roboczej

1x35 mm²

Przekrój żyły powrotnej

16 mm²

Przekrój żyły powrotnej

16 mm²

Typ żyły roboczej

Klasa 5

Typ żyły roboczej

Klasa 5

Średnica kabla

60 mm

Średnica kabla

28 mm

Promień gięcia

0,7 m

Promień gięcia

0,45 m

Wartość napięcia probierczego przemiennego

42 kV AC/ 5 min

Zestaw 1

Obciążalność długotrwała w normalnych warunkach

<180 A

Trzy odcinki kabla zakończone z jednej strony
głowicami konektorowymi prostymi a z drugiej strony
głowicami konektorowymi kątowymi

Zakres temperatur stosowania

Od -10ºC do +50ºC (±5ºC)

Zestaw 2

Odporność w zakresie rozprzestrzeniania ognia

PE-EN 60332-3-23

Sześć odcinków kabla zakończone z jednej strony
głowicami konektorowymi prostymi a z drugiej strony
głowicami napowietrznymi elastycznymi

Odporność na promieniowanie UV

PN-HD 605; 2.4.16

Długość mostka kablowego

15 m

Zgodność z normą w zakresie badania typu systemu

PN-HD 620 S2:10C

Skrzynie z tworzywa sztucznego

Kabel przystosowany do wielokrotnego przewijania

≥ 50

Zabezpieczenie mostków kablowych na czas
magazynowania

Kabel obustronnie zakończony głowicami
konektorowymi prostymi na interfejs A250A

+

Długość odcinka na bębnie

< 800m

Bęben kablowy

Osprzęt kablowy

OPIS

CHARAKTERYSTYKA

Średnica bębna

2500mm

Materiał bębna

Stal konstrukcyjna pomalowana proszkowo

Konstrukcja bębna

Sekcjonowana

Zabezpieczenie kabla na bębnie

TAK

Wyposażenie linii - moduł załączeniowy

Orientacyjne wymiary modułu
B 800mm/L 1200mm/H 1000mm

głowica konektorowa prosta DS250
12/20 kV
głowica konektorowa kątowa DE250
12/20 kV

głowica napowietrzna CHE-F
12/20 kV
wtykowe złącze stykowe CVS250
12/20 kV

Waga modułu około 80 kg

OPIS

CHARAKTERYSTYKA

Napięcie maksymalne (Um)

24 kV

Napięcie impulsowe (Uimp)

125 kV

Długotrwały prąd obciążenia

250 A

Prąd przeciążeniowy (<8 godzin)

300 A

Prąd zwarciowy (1 sek)

<12,5 kA

Zalety systemu serwisowej linii kablowej
średniego napięcia:

Przykładowy układ elementów
linii mobilnej

••Łatwy, szybki montaż w każdych warunkach środowiskowych

„TFEASYLINE MVC”

••Duża odporność na wielokrotne zwijanie i rozwijanie kabla głównego
i łączników jednożyłowych
••Zwiększona odporność osprzętu na łączenie i jego rozłączanie
••Całkowita zgodność w zakresie własności elektrycznych z normą
PN-HD 620S2:10C
••Kategoria B – w zakresie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się
płomienia, zgodnie z metodyką PN-E 60332-2-23
••Klasa reakcji na ogień Eca zgodnie z wymaganiami PN-EN 50575
••Brak konieczności ubiegania się o pozwolenia urzędowe na rozwijanie
linii - co w zdecydowany sposób skraca czas przywracania zasilania /
usuwania awarii.

Moduł załączeniowy H=1,1m
D=1,3m, Szer. = 0,8m

TELE-FONIKA Kable
spełniła w 100% wymagania CPR
Dostarczamy solidność
poprzez wymaganą jakość
Jedyne w Polsce unowocześnione
Laboratorium Prób Ogniowych,
pozwalające na wykonanie prób
palności kabli i przewodów

W pełni zautomatyzowany mikser
Im320 E przeznaczony do produkcji
mieszanek gumowych

System Zarządzania Mediami ERCONET,
pozwalający na analizę oraz efektywne
zarządzanie mediami energetycznymi

Wykorzystanie 80% ciepła odpadowego
z pracy sprężarek do podgrzewania
ciepłej wody użytkowej

Nowoczesny Zakład Recyklingu Odpadów
Kablowych posiadający moc przerobową
wszystkich odpadów kablowych

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,
dzięki modernizacji kotłowni
w zakładach produkcyjnych

Nowocześnie wyposażone
w specjalistyczną aparaturę kontrolnopomiarową Laboratoria Kontroli Jakości

Specjalizacja zakładów
produkcyjnych pozwalająca
na efektywne planowanie produkcji

Wprowadzono pełną paletę wyrobów
w klasie E ca , D ca , C ca oraz B2ca

Wprowadzono nowe etykiety
zgodne z wymogami Dyrektywy CPR

Doposażono w aparaturę kontrolnopomiarową i przeprowadzono kilkaset prób
palności w Laboratorium Prób Ogniowych
przy Zakładzie Produkcyjnym w Krakowie,
jak również przekazano do dalszych testów
badane konstrukcje, celem ich notyfikacji
przez autoryzowaną jednostkę certyfikującą
– Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Wprowadzono oznakowanie na powłoce
kabli i przewodów znakiem CE oraz klasą
reakcji na ogień

Uzyskano pozytywne wyniki z wymaganych
audytów procesu produkcyjnego

Deklaracje Właściwości Użytkowych
wystawiane są zgodnie z wymaganiami CPR

Wprowadzono jednolity podział kabli i przewodów
marki TELE-FONIKA według klas reakcji na ogień
oraz czynników współistniejących, w tym
wydzielania dymu, korozyjnych gazów i płonących
kropli – przeprowadzono ich kategoryzację
ze względu na przeznaczenie oraz sposób
ich użytkowania w obiektach budowlanych
tj. komercyjnych, cywilnych i przemysłowych
w odniesieniu do zachowania zasad
bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Powołaliśmy zespół specjalistów,
którzy udzielą niezbędnych wyjaśnień
i odpowiedzą na pojawiające się pytania
w związku ze zmianami wynikającymi
z regulacji CPR

Ograniczono stosowanie materiałów
PVC dla produktów w wyższych klasach
reakcji na ogień

CPR@tfkable.com

Zrównoważony rozwój
poprzez wartości
8

zakładów produkcyjnych,
w tym wyspecjalizowane
jednostki badawcze
- Laboratorium Prób
Ogniowych i Laboratorium
Wysokich i Ekstrawysokich
Napięć

6

> 3,5 tys.

> 500

> 25 tys.

Potencjał produkcyjny
poszerzony o zaawansowaną
technologicznie produkcję
systemów podmorskich
oraz o usługi serwisowe
i instalacyjne dla sektora ropy
naftowej i gazu oraz energii
odnawialnej

wykwalifikowanych pracowników

sprawdzonych i dostarczonych
konstrukcji kabli i przewodów

Realizacje projektów dla
odbiorców w ponad 80 krajach

spółek handlowych oraz
jednostki sprzedażowe
i serwisowe w 8 krajach
świata

linii produkcyjnych

Nr 1

na rynku polskim z technologią
produkcyjną rozwijaną od
początku XX w.

Innowacyjne technologie
środowiskowe, w tym
zakład Recyklingu Odpadów
Kablowych

Zakład Myślenice:
32-400 Myślenice, ul. Hipolita Cegielskiego 1, tel.: +12 372 71 00,
Zakład Bieżanów:
30-841 Kraków, ul. Nad Drwiną 20, tel.: +12 651 41 95,
Zakład Kraków:
30-663 Kraków, ul. Wielicka 114, tel.: +12 652 50 00,
Zakład Bydgoszcz:
85-957 Bydgoszcz, ul. Fordońska 152, tel.: +52 364 32 10,
Biuro Rynku Krajowego: 32-400 Myślenice, ul. Hipolita Cegielskiego 1, tel.: +12 652 50 00

www.tfkable.com
energy@tfkable.com

