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SynFlex Group
Usługi

Oprócz poszczególnych grup produktowych 
charakterystycznych dla SH Wire, SynFlex i 
IsoTek, SynFlex Group oferuje szeroki zakres 
usług, stale dostępnych Klientom z różnych 
branż. Od usług laboratoryjnych SynLab, do 
indywidualnego doradztwa i usług progra-
mu SynServ – dostępnych we wszystkich 
naszych placówkach w Europie, Azji, Turcji, a 
także innych lokalizacjach będących w zasię-
gu naszej sieci.    
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SynFlex Group & UL
Silne partnerstwo

Ideą UL jest by świat, w którym żyjemy i pracu-
jemy, był miejscem bezpiecznym, w szczegól-
ności w sferze elektryczności. Z tego względu 
szczególnym zagadnieniem są chemiczne inte-
rakcje materiałów stosowanych w systemach 
elektroizolacyjnych (EIS). 

Generalnie materiały te dzielą się na izolacyjne 
(Electrical Insulating Materials – EIM) oraz nie-
izolacyjne (Non-electrical Insulating Materials 
– NIM).

Ponadto wyróżnia się dwie kategorie syste-
mów elektroizolacyjnych: OBJY2 – obejmu-
jącą certyfikowane systemy np. dla silników 
elektrycznych oraz OBJS2 – odnoszące się do 
producentów komponentów (np. impregnatów) 
stosowanych w systemach w systemach.   

SynFlex od wielu lat z powodzeniem współpra-
cuje z UL w zakresie systemów elektroizolacyj-
nych. Jako pierwsze w Europie laboratorium 
Third Party Test Data Program (TPTDP), nasze 
laboratorium SynLab® wykonuje wszystkie wy-
magane procedurami UL (w szczególności UL 
1446) testy na potrzeby modyfikacji i optyma-
lizacji systemów elektroizolacyjnych. Program 
obejmuje testy FTA, DLTA, CCT, adaptacje sys-
temów oraz indywidualnie dopasowane testy 
systemów i materiałów.

SynFlex dysponuje bogatym know-how w 
zakresie testów zgodnie ze standardami UL 
– o naszej ścisłej współpracy z UL świadczy 
również status SynFlex jako akredytowanego 
członka (voting member) w komisji Standard 
Technical Panel (STP) standardu UL 1446. 

 Celem intensywnego zaangażowania Syn-
Flex w tematykę UL jest wsparcie klientów w 
certyfikacji, modyfikacji i adaptacji systemów 
elektroizolacyjnych. Międzynarodowa sieć 
dystrybucyjna, bogate doświadczenie, szeroki 
asortyment komponentów, specjalistyczne 
usługi oraz kompetentne doradztwo to główne 
atuty naszej oferty. Dowodem jakości naszych 
usług jest stale rosnąca liczba zrealizowanych 
projektów UL. 

Laboratorium SynLab® oferuje szeroki 
zakres usług w ramach (TPTDP) Third 
Party Test Data Program UL. Od testów 
wytrzymałości, poprzez rozbudowę i 
adaptację systemów, do testów zgodno-
ści. 

Jako pierwsze w Europie labo-
ratorium oferujemy testy wg UL 
1446:

Testy wytrzymałościowe (Full Thermal 
Aging – FTA)
• 1-temperaturowe
• 2-temperaturowe
• kwalifikacja przewodów emaliowanych 

(UL)
• kwalifikacja lakierów i żywic (UL)

Rozbudowa systemów
Component Compatibility Test (CCT)

Adaptacje systemów 

Systemy elektroizolacyjne SynFlex
• klasa B (130 °C)
• klasa F (155 °C)
• klasa H (180 °C)

Testy zgodności
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Nowość
Testy UL Defined-Life-Thermal-Aging (DLTA)

Nowy program certyfikacyjny przewidziany jest 
dla systemów elektroizolacyjnych o zakła-
danym czasie żywotności do 5.000 godzin. 
Umożliwia on konstruktorom opracowanie i 
zbudowanie systemu, który dokładnie odpo-
wiada określonym wymaganiom, bez zbędnego 
zawyżania parametrów.

Program DLTA bazuje na standardzie systemu 
UL 1446.

W normie IEC 61857 (część 31) określone zo-
stały dwie podstawowe metody testu:

•  tzw. One-Temperature Aging: pojedynczy ze-
staw materiałów testowany jest w temperatu-
rze o 10 °C wyższej od zakładanej docelowej 
klasy temperaturowej 

• tzw. Two-Temperature Aging: dwa zestawy 
materiałów są testowane w różnych tempe-
raturach – odpowiednio o 20-30 °C i 30-35 
°C wyższej od zakładanej docelowej klasy 
temperaturowej. 

Certyfikacja 
Po przeprowadzeniu programu DLTA można 
wykonać test CCT (Chemical Compatibility 
Test) celem uzupełnienia systemu o materiały 
nieizolacyjne (NIM), takie jak koszulki, taśmy 
do bandażowania lub masy do zalewania, jak 
również laminaty, etc.    
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Różne typy przewodów 
 emaliowanych
Emaliowane przewody miedziane 
/ aluminiowe, okrągłe i profilowe, 
klasy 200/220, przewody termo-
spiekalne.

Przewody w oplocie
Emaliowane i gołe przewody z 
oplotem z materiałów prze wi-
dzianych izolacji głównej i między-
fazowej o odpowiedniej grubości.

Tworzywa sztuczne
16 pełnowartościowych tworzyw 
na bazie 12 grup materiałowych 
uznanych dostawców izolacji głów-
nych i międzyfazowych.

Materiały SynTherm®

Najwyższej jakości, optymalne 
kosztowo materiały izolacyj-
ne (EIM), w szczególności serii 
 SynTherm® (YT, folia poliimidowa) 
oraz różnorodne wersje lamina-
tów.

Żywice impregnacyjne 
52 żywice z 12 serii produktowych 
od 4 uznanych dostawców bran-
żowych. 

Przewody podłączeniowe 
SynTex 155 UL
XLPE/XLPO (BETAtherm 155 UL)
Przewody w silikonie 200 °C
Przewody PTFE 200 °C

Masy do zalewania
7 produktów od 3 dostawców

Koszulki elektroizolacyjne 
7 wariantów koszulek 

Taśmy samoprzylepne  
i bandażujące
44 rodzaje taśm samoprzylepnych 
w różnych wariantach oraz 6 ro-
dzajów taśm bandażujących.

Inne materiały
Mylar®, Teonex®, jako materiały 
NIM oraz profile GFK.

System SynFlex klasy H (180 °C)
Przykład unikalnego systemu elektroizolacyjnego 

Oferowany przez SynFlex system elektroizolacyjny kla-
sy H (180 °C) to wyjątkowy produkt, dający możliwość 
wyboru różnorodnych zastosowań.  

Mylar® jest zastrzeżonym znakiem towarowym DuPont Teijin Films U.S., Ltd. Partnership.
Teonex® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Teijin DuPont Films Japan Ltd.
DuPontTM jest zastrzeżonym znakiem towarowym E.I. Du Pont de Nemours and Company.
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•  Kompleksowa obsługa w kontaktach z UL 

• Brak bariery językowej 

•  Sprawna komunikacja i realizacja projektów, 
 kompleksowe doradztwo 

•  Wieloletnie doświadczenie w tematyce UL 

•  Oszczędność zasobów i kosztów 

•  Dostępność materiałów i próbek –   
ponad 25.000 artykułów standardowych

SynFlex – systemowy dostawca i doradca
Optymalizacja nakładów, kosztów i czasu

Korzyści 
Każde przedsięwzięcie wymaga analizy 
kosztów alternatywnych. Współpraca z SynFlex 
to znaczne oszczędności nakładów i czasu – 
dzięki połączeniu dostępności odpowiednich 
materiałów, niezbędnego know-how oraz do-
radztwa w tematyce UL. 



8

Zakres usług SynLab® 

•  badania zmęczeniowe 

•  testy wytrzymałości 

•  testy zniszczeniowe 

•  testy według DIN EN 60851 

•  analizy chemiczne 

•  analizy składu 

•  analizy powierzchniowe 

•  analizy zanieczyszczeń

Laboratoria SynFlex w Blombergu i Szanghaju 
oraz w siedzibie SHWire w Lügde oferują liczne 
różne rodzaje i procedury testów termicznych, 
mechanicznych i elektrycznych. 

W SynLab® badane są nie tylko interakcje róż-
norodnych komponentów systemów elektro-
izolacyjnych zgodnie ze standardem UL 1446, 
lecz również właściwości i wytrzymałość wielu 
materiałów z różnych grup produktowych. 

Obok wielu procedur weryfikacyjnych wspoma-
gających produkcję i nadzór jakości, w SynLab® 
realizowane są również projekty w obszarze 
R&D oraz testy według indywidualnych kryte-
riów Klientów. Poprzez szczegółowe analizy 
wspieramy Klientów w zakresie doboru i oceny 
stosowanych materiałów pod względem ich 
struktury i jakości. 

Wykwalifikowany personel prowadzi systema-
tyczną kontrolę wejściową i wyjściową towarów, 
nadzoruje procesy produkcyjne, jak również 
zapewnia fachowe doradztwo szeroko dostęp-
ne poprzez sieć SynFlex Group.   

Laboratorium SynLab®

Kompleksowe usługi w Azji i Europie
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•  utrzymywanie ustalonych zapasów 
 

• specyficzne rozwiązania w zakresie opakowań 

• różne możliwości etykietowania 

• szeroka dostępność produktów ze standardowego asortymentu 
w lokalizacjach Europie, Azji i Turcji 

• 50.000 artykułów standardowych i specjalnych 

• największy w Europie magazyn miedzianych przewodów 
okrągłych i profilowych   

Szybka i pewna dostępność produktów to główny cel logistyki w SynFlex. 
Jego realizację zapewnia w pełni automatyczny magazyn wysokiego 
składowania. Od wygenerowania zamówienia do kompletacji towaru w 
magazynie upływa zazwyczaj nie więcej niż 60 minut. Osiągamy to dzięki 
elektronicznemu przepływowi informacji, zastosowaniu kodów kresko-
wych oraz optymalnym procesom pakowania i przemieszczania towarów. 

Zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania funkcjonuje w opar-
ciu o technologię samooptymalizacji, która umożliwia obsługę do 300 
pozycji towarowych na godzinę. Poszczególne pozycje dysponowane za 
pomocą systemu gospodarki magazynowej zostają skierowane na linie 
transportowe, zestawione zgodnie z wymaganiami Klienta, a następnie 
opakowane, zważone i przekazane do wysyłki.

Z centrali w Blombergu zaopatrywane są placówki produkcyjne i dys-
trybucyjne spółek córek i kooperantów. Poprzez magazyn w Blombergu 
obsługiwana jest również logistyka SHWire. 

SynFlex Group oferuje Klientom także indywidualne rozwiązania. 

SynServ
Kompetencja w logistyce
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Dział zarządzania produktem SynFlex Group 
kompetentnie wspiera Państwa podczas pro-
jektowania, optymalizacji i realizacji nowych po-
mysłów. Wykonujemy obliczenia, sprawdzamy  
i certyfikujemy materiały, elementy konstrukcyj-
ne, struktury, wyroby lub procesy produkcyjne. 
Techniczne i ekonomiczne know-how naszych 
menedżerów produktu łączy doświadczenia 
badań naukowych i wymagania związane z pro-
duktami odpowiadającymi potrzebom rynku.

Nasi eksperci nie tylko obserwują rozwój na 
rynkach międzynarodowych. Wdrażają oni 
również nowe opracowania, które mogą być 
przydatne dla naszych klientów. Na bazie tych 
informacji inwestujemy, jeśli to konieczne,  
w zindywidualizowane technologie lub w roz-
budowę parku maszynowego w celu sprostania 
wyzwaniom ze strony klientów.

SynServ
Zarządzanie produktem
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Zmienne zapotrzebowania ilościowe, niesta-
bilne kursy giełdowe i konieczność posiadania 
pewnej podstawy kalkulacji to bardzo trudne do 
pogodzenia elementy rzeczywistości w obrocie  
metalami. Oferujemy Państwu jako klientom  
i partnerom SynFlex Group więcej bezpieczeń-
stwa, zarówno pod względem handlowym, jak  
i organizacyjnym. Z tego względu, obok fizycz-
nego udostępnienia miedzi i aluminium oferu-
jemy Państwu następujące usługi:

•  zaopatrzenie w aktualne dane rynkowe  
i informacje na temat kursów

• indywidualne doradztwo w zakresie hedgingu 
miedzi

• dopasowane oferty hedgingowe
• realizację złomowania i recykling złomu  

metali

SynServ
Handel metalami
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Fizyczne zaopatrzenie w katody 
miedziane w cenach w czasie 
rzeczywistym

• aktualne informacje giełdowe dzięki 
kursom w czasie rzeczywistym 

• możliwość strategicznego wpływu na 
przebieg transakcji 

• pełna elastyczność podczas dyspono-
wania saldem miedzi 

Zabezpieczenie ceny miedzi 
przez transakcje terminowe

• zabezpieczenie średnio- i długotermi-
nowego zapotrzebowania na miedź 

• bezpieczeństwo stałej bazy kalkulacji 

• brak konieczności wcześniejszego 
angażowania środków – poprawa 
płynności 

Zabezpieczenie ceny miedzi 
przez ustalenie ceny stałej

• czasowa elastyczność dostępu do 
miedzi 

• rozliczenie dopiero w momencie dosta-
wy przewodu emaliowanego 

• brak konieczności wcześniejszego 
angażowania kapitału 

• jednolity termin płatności dla surowca  
i ceny przerobu 

• brak konieczności wprowadzania  
miedzi na stan zapasów

Zarządzanie złomem 

• sprzężenie zwrotne z zapotrzebowa-
niem Klienta  

• odbiór i wykorzystanie złomu miedzi:
- goły złom miedziany / millberry
- złom miedzianych przewodów  
  emaliowanych
- materiał z rafinacji miedzi

• odkup złomu miedzi bądź przetworze-
nie złomu na surową miedź na atrak-
cyjnych warunkach
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SynFlex Skandynawia
Z naszej placówki w Kopenhadze zaopa-
trujemy całą Skandynawię i część krajów 
bałtyckich.

SynFlex Francja
Z naszej placówki w Paryżu zaopatrujemy 
Francję, kraje południowe Hiszpanię   
i Portugalię oraz Afrykę Północną.

SynFlex Włochy
Nasz zakład w Bolonii umożliwia reali-
zację dostaw dla klientów we Włoszech 
i położonych po stronie wschodniej 
sąsiednich krajach w rejonie Morza  
Śródziemnego.

SynFlex Austria
Nasza placówka w Wiedniu zaopatruje 
poza rynkiem austriackim cały obszar 
południowo-wschodniej Europy, od 
Czech przez Bułgarię, aż do Ukrainy.

SynFlex Polska
Z naszej placówki w Warszawie zaopa-
trujemy klientów w Polsce, południowych 
krajach bałtyckich, aż do Białorusi.

SynFlex Turcja
Nasz zakład w Stambule umożliwia 
realizację dostaw dla klientów w Turcji. 
Jednocześnie pełni on rolę bramy na 
Kaukaz i Bliski Wschód.

SynFlex Chiny
Z naszego zakładu w Szanghaju obsłu-
gujemy duży rynek chiński, ale również 
sąsiednie kraje w Azji środkowej, połu-
dniowej i wschodniej.

SynFlex International
Światowa sieć produkcyjna i logistyczna – 
międzynarodowa dostępność

Rozbudowana sieć lokalizacji SynFlex zapewnia ciągłą 
dostępność, jednolite standardy i stałą jakość pro-
duktów oraz usług i doradztwa. Posiadamy placówki 
produkcyjne i dystrybucyjne w Europie, Azji oraz Turcji. 
Wszystko od jednego dostawcy - jesteśmy w ciągłym 
kontakcie z naszymi Klientami i partnerami na miejscu 
- w celu optymalizacji procesów uczymy się od siebie i 
dla siebie nawzajem. 
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SynFlex
Elektro GmbH

Auf den Kreuzen 24
D-32825 Blomberg
Phone +49-5235-968-0
info@synflex.de
www.synflex.com

Schwering & Hasse
Elektrodraht GmbH

Pyrmonter Straße 3-5
D-32676 Lügde
Phone +49-5281-988-0
info@sh-wire.de
www.sh-wire.de

IsoTek GmbH

Nordstrasse 32
D-74219 Möckmühl
Phone +49-6298-937-53-0
info@isotek-gmbh.de
www.isotek-gmbh.de

Common Goal – Joint Progress:
The Resource of Power.

Insulation Systems Magnet Wires Electric Insulation
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