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Asortyment produktów Connect & Equip obemuje przewody podłącze-
niowe oraz elementy złączne i mocujące, a także artykuły specjalne do 
produkcji i wyposażenia transformatorów, silników elektrycznych i gene-
ratorów. 

Oferta SynCon® zawiera przewody podłączeniowe, w szczególności 
BETAtherm® 155 UL w wersji AWG i metrycznej, przewody niskonapięcio-
we SynTex® oraz szeroki wybór zacisków transformatorowych.

Ofertę uzupełniają stosowane w transformatorach i silnikach elektrycz-
nych czujniki temperatury SynTemp® oraz przyrządy kontrolne, prze-
wietrzniki, taśmy do bandażowania i SynParts® – elementy specjalne, np. 
profile GFK, zasuwki żłobkowe, izolacje. 

SynFlex
Connect & Equip

BETAtherm® jest zastrzeżoną marką Leoni Studer AG
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SynCon®

Przewody podłączeniowe  
i zaciski transformatorowe

Bogaty asortyment zacisków transformatoro-
wych SynFlex odpowiada różnorodnym wyma-
ganiom producentów transformatorów.

Konstrukcja zacisków oraz projektowanie po-
szczególnych kolejnych modeli oparte jest na 
założeniach:
• większy komfort montażu
• większe bezpieczeństwo
• więcej praktycznych akcesoriów
• więcej możliwości zastosowań i dostosowa-

nie do wymagań rynku

Zaciski transformatorowe SynCon® umożliwiają 
połączenia o przekrojach do 10 mm2.  
W przypadku większych przekrojów zastoso-
wanie znajdują zaciski szeregowe w różnych 
wersjach i z różnymi rodzajami złącz. 
W ofercie znajdują się m. in. zaciski z szyb-
kozłączami płaskimi, zółto-zielone zaciski do 
połączeń zabezpieczających, zaciski elementa-
mi zabezpieczającymi wg DIN – różnorodność 
dostępnych typów umożliwia wykorzystanie  
w wielu zastosowaniach. 

Ofertę uzupełniają praktyczne akcesoria i ele-
menty dodatkowe, takie jak systemy oznaczeń.
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Zaciski do transformatorów zalewa-
nych
VTRK

Serię zacisków VTRK 4 zaprojektowano specjal-
nie dla połączeń w transformatorach zalewa-
nych zgodnych z IEC 742 / EN 60 742 / DIN 
VDE 0551 – 1 oraz dla niskonapięciowych lamp 
halogenowych. 

Połączenie odbywa się bez użycia narzędzi, 
za pomocą nacięć prowadzących w obudowie 
zacisku. Stożkowy kształt prowadnic zapewnia 
dodatkowo niezawodne uszczelnienie połącze-
nia. 

Seria zacisków VTRK obejmuje:
• VTRK 4 – zaciski doprowadzające do  

podłączeń źródła zasilania
• VTRK 4-SI – zaciski z zabezpieczeniem  

pierwotnym
• VTRK 4-SI/C zaciski z zabezpieczeniem  

wtórnym

Wszystkie modele dostępne są z uchwytem 
odciążającym.

Standardowe zaciski  
transformatorowe
TRK / TRK-S / ZTRK

Seria zacisków TRK jest przystosowana do mo-
cowania na szynach 2 x 10 lub 2 x 35 mm lub 
na karkasach z listwą montażową. Zaciski  
z połączeniem śrubowym dostępne są również 
w wersji z połączeniem wtykowym.

Seria TRK umożliwia połączenia o przekroju do 
10 mm2. 

Dostępne są również zaciski uziemiające  
w kolorze żółto-zielonym oraz zaciski z bez-
piecznikami wg DIN, które dzięki kształtom  
obudowy można łączyć z innymi zaciskami TRK. 

Zaciski szeregowe do połączeń  
o większych przekrojach

Znaczący wpływ na komfort stosowania zaci-
sków szeregowych mają akcesoria dodatkowe, 
umożliwiające łatwą realizację połączeń o róż-
nych wymaganiach. 

Wszystkie przewodzące elementy metalowe 
wykonane są ze specjalnego stopu miedzi  
o galwanicznie cynowanej lub niklowanej 
powierzchni zewnętrznej. Wśród akcesoriów 
dostępne są pokrywy, przekładki separujące, 
mostki oraz zaciski uziemiające.     

Oprócz standardowych dopuszczeń, jak UL  
i CSA dostępne są również wersje zgodne  
z ATEX lub GL. 
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Systemy oznaczeń

BLUEMARK CLED
• druk odporny na ścieranie i bezpośrednio 

gotowy do użycia
• do 10.000 znaków na godzinę
• brak podgrzewania elementów
• przyjazność dla środowiska i cicha praca

THERMOMARK CARD
• druk techniką termotransferu
• druk na kartach oznacznikowych
• niewielka waga urządzenia

THERMOMARK ROLL
• druk techniką termotransferu
• druk na taśmach oznacznikowych i mate-

riałach w rolkach
• polecany do zastosowań mobilnych

Akcesoria
• szeroki asortyment materiałów oznaczni-

kowych do wszystkich typów zacisków
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SynCon®

Przewody podłączeniowe  
i zaciski transformatorowe

Przewody w izolacji jedno- i wielożyłowe do zastosowań w maszynach, silnikach, transformatorach 
oraz urządzeniach elektrotechnicznych i elektronicznych. 

BETAtherm® 145 (UL)
Klasa B / 130 °C

• przewody w izolacji sieciowanej promieniowo 
z kopolimeru poliolefinowego z przewod-
nikiem cynowanym

• łatwe odizolowywanie w procesie automaty-
cznym

• odporność na powszechnie stosowane imp-
regnaty

• przewody bezhalogenowe
• uniwersalne zastosowania w silnikach, trans-

formatorach, rozdzielnicach, lampach

SynTex® 155 (UL)
Klasa F / 155 °C

• przewody z izolacją warstwową z włókna, 
folii oraz lakieru poliuretanowego z przewod-
nikiem z gołej lub cynowanej licy

• wysoka odporność cieplna, odporność dielek-
tryczna

• bezhalogenowe, bezsilikonowe
• zastosowanie w silnikach elektrycznych i 

transformatorach o podwyższonych wyma-
ganiach

BETAtherm® 155 (UL)
Klasa F / 155 °C

• przewody w izolacji sieciowanej promieniowo 
z kopolimeru poliolefinowego z przewod-
nikiem cynowanym

• łatwe odizolowywanie w procesie automaty-
cznym

• odporność na powszechnie stosowane imp-
regnaty

• uniwersalne zastosowania w silnikach, trans-
formatorach, rozdzielnicach, lampach

Przewody w silikonie
Klasa H / 180 °C

• przewody w izolacji silikonowej przewod-
nikiem cynowanym

• wysoka odporność cieplna
• wysoka odporność dielektryczna również 

przy krótkotrwałych przeciążeniach
• zastosowanie w silnikach elektrycznych i 

transformatorach o wysokich wymaganiach 
w zakresie obciążalności cieplnej

BETAtherm®  jest zastrzeżoną marką Leoni Studer AG.
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SynTemp®

Czujniki temperatury

Czujniki temperatury serii S01 i S06 są wyłącz-
nikami bimetalowymi, odcinającymi zasilanie 
po osiągnięciu temperatury nominalnej. Do-
stępne są wersje otwierające i zamykające.  

Dzięki optymalnej konstrukcji samonastawnych 
dysków bimetalowych zapewniona jest bezpo-
średnia i szybka reakcja na zmianę temperatu-
ry. Czujniki są dostępne jako elementy pojedyn-
cze lub w kombinacjach podwójnych  
i potrójnych. 

Dodatkowe zalety

• doskonała stabilność przy długotrwałej 
pracy

• niewielkie wymiary i dobre wykorzysta-
nie przestrzeni montażowej

• wysoka obciążalność mechaniczna
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SynProf
Profile GFK

Profile GFK są elementami formowanymi na 
bazie żywic poliestrowych wzmocnionych włók-
nem szklanym (ca. 65%). 

Charakteryzują się wysoką wytrzymałością me-
chaniczną oraz odpornością na wysokie  
i niskie temperatury. Umożliwiają także sku-
teczne tłumienie wibracji. 

Profile GFK wykorzystywane są głównie jako 
zasuwki żłobkowe w maszynach elektrycznych, 
znajdują także zastosowanie w innych obsza-
rach elektrotechniki – na przykład jako elemen-
ty mat listwowych w kanałach chłodzących 
transformatorów.

Profile GFK

• klasa H / 180 °C
• wysoka wytrzymałość mechaniczna
• odporność na wysokie i niskie tempera-

tury
• zdolność tłumienia wibracji
• odporność na środki chemiczne

Maty listwowe GFK

Maty listwowe wytwarzane są z profili szkla-
nych łączonych taśmami izolacyjnymi i służą 
jako efektywne rozwiązanie przy konstrukcji 
kanałów chłodzących w transformatorach i uz-
wojeniach. Zapewniają możliwość elastycznego 
doboru rodzaju profili oraz odstępów między 
poszczególnymi elementami. 

W matach listwowych mogą być stosowane 
różne profile – kwadratowe, okrągłe, lub tzw. 
dogbone. Z kolei jako materiały izolacyjne 
na potrzeby taśm łączących dostępne są np. 
SynTherm® YT510, SynTherm DMD, SynTherm® 
APA, SynTherm® NPN, Mylar® A.

Mylar® A jest zastrzeżoną marką DuPont Teijin Film U.S., Ltd. Partnership.
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SynParts
Elementy specjalne i akcesoria

Asortyment produktów SynParts obejmuje licz-
ne elementy specjalne i produkty wspomagają-
ce produkcję, a także bezpieczne sprawdzenie 
aplikacji i systemów elektroizolacji.

Służą do tego różne taśmy do mocowania 
oraz specjalna taśma marszczona SynTherm® 
YT510, która może być używana jako bardzo 
elastyczna taśma, na przykład do izolacji wy-
prowadzeń. Aby móc zagwarantować efek-
tywne chłodzenie w obszarze transformatora, 
mogą Państwo nabyć u nas klasyczne profile 
z tworzywa sztucznego wzmocnionego włók-
nem szklanym (GFK) i wykonane z nich maty 
listwowe. Jako specjalne rozwiązanie oferu-
jemy ponadto maty pastylkowe wykonane z 
taśm SynTherm® YT510 i osadzonych na nich 
tabletek z ceramiki krzemionkowej, pełniące 
rolę izolacji chłodzenia rdzenia.

Do monitorowania, kontroli i wykańczania 
Państwa produktów posiadamy w naszym 
asortymencie liczne przyrządy kontrolne, jak na 
przykład przyrząd kontrolny wysokiego napię-
cia PI5000 i różne czujniki temperatury.

W naszej ofercie dostępny jest również bogaty 
asortyment przewietrzników do silników elek-
trycznych.
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Przewietrzniki serii CS

Kliny żłobkowe 

Urządzenia kontrolne
• indukcyjny wysokonapięciowy przyrząd 

pomiarowy PI5000
• mierniki
• piece osuszające
• piece do wyżarzania

Izolacja rdzenia

Blachy transformatorowe
(dostępne wyłącznie w SynFlex Francja)
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SynFlex
Group

Oprócz poszczególnych grup produktowych charakterystycznych dla SHWire, 
SynFlex i IsoTek, SynFlex Group oferuje szeroki zakres usług, stale dostępnych 
Klientom z różnych branż. Od usług laboratoryjnych SynLab, do indywidualnego 
doradztwa i usług programu SynServ – dostępnych we wszystkich naszych pla-
cówkach w Europie, Azji, Turcji, a także innych lokalizacjach będących w zasięgu 
naszej sieci.

SynFlex Group & UL – silne partnerstwo
Jako pierwsze w Europie laboratorium uczestni-
czące w Third Party Test Data Program (TPTDP), 
nasze laboratorium SynLab wykonuje wszystkie 
wymagane procedurami UL (w szczególności 
UL 1446) testy na potrzeby modyfikacji i opty-
malizacji systemów elektroizolacyjnych (EIS). 

Celem intensywnego zaangażowania SynFlex  
w tematykę UL jest wsparcie klientów w certyfi-
kacji, modyfikacji i adaptacji systemów elektro-
izolacyjnych.

Laboratorium  SynLab®  – 
kompleksowe usługi
Laboratoria SynFlex w Blombergu i Szanghaju 
oraz w siedzibie SHWire w Lügde oferują liczne 
różne rodzaje i procedury testów termicznych, 
mechanicznych i elektrycznych. 

Laboratorium SynLab® podlega regularnym in-
spekcjom i audytom ze strony UL, potwierdza-
jącym posiadane kompetencje. Audyty odby-
wają się w oparciu o międzynarodowe i krajowe 
standardy, w szczególności standard UL 1446 
„Systems of Insulating Materials General”. Przy 
wykorzystaniu najnowocześniejszych urządzeń 
SynLab® wykonuje krótko- i długoterminowe 
testy materiałów wg UL 1446 oraz testy według 
specyficznych wymagań Klientów. Poprzez 
aktywne członkostwo w gremiach branżowych 
SynFlex uczestniczy również w procesach 
aktualizacji i zatwierdzania norm i standardów, 
dzięki czemu zapewnia Klientom optymalne 
doradztwo i realizację projektów.

SynServ – usługi w SynFlex Group
Kompetencja w logistyce
Szybka i pewna dostępność produktów to 
główny cel logistyki w SynFlex. 
Z centrali w Blombergu zaopatrywane są pla-
cówki produkcyjne i dystrybucyjne spółek córek 
i kooperantów. Poprzez magazyn w Blombergu 
obsługiwana jest również logistyka SHWire. 
 
Handel metalami
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. Oprócz fizycznego udostęp-
nienia miedzi i aluminium świadczymy usługi 
dodatkowe, jak np. zabezpieczanie kursów 
poprzez hedging.

Zarządzanie produktem
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.
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SynFlex International
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. 

SynFlex Skandynawia
Z naszej placówki w Kopenhadze zaopatrujemy 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 realizację 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 Euro-
py, od Czech przez Bułgarię, aż do Ukrainy.

SynFlex Polska
Z naszej placówki w Warszawie zaopatrujemy klien-
tów 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 bra-
my na Kaukaz i Bliski Wschód.

SynFlex Chiny
Z naszego zakładu w Szanghaju obsługujemy duży 
rynek chiński, ale również sąsiednie kraje w Azji środ-
kowej, południowej i wschodniej.
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Na najwyższym poziomie.
Pełna oferta produktowa  SynFlex.

Common Goal – Joint Progress:
The Resource of Power.

SynFlex
Winding
SHWire
Emaliowane przewody  
nawojowe klasy Premium

SynWire
Przewody emaliowane

SynWire WW
Przewody w oplocie  
i specjalne

SynShield®

Folie miedziane  
i aluminiowe

SynFlex
Insulate
SynTherm®

Materiały elektroizolacyjne

SynTape®

Elektroizolacyjne taśmy 
samoprzylepne

SynSleeve
Koszulki elektroizolacyjne

SynChem
Środki impregnacyjne i 
masy do zalewania

SynPrep
Elementy wykrawane i 
kształtki

SynWrap
Taśmy do owijania

SynFlex
Connect & Equip
SynCon®

Przewody podłączeniowe  
i zaciski transformatorowe

SynTemp®

Czujniki temperatury

SynProf
Profile GFK

SynParts
Elementy specjalne  
i akcesoria

SynFlex
Group
SynLab®

Usługi laboratoryjne  
i UL 1446

SynServ
Doradztwo i usługi

SynFlex International
SynFlex Skandynawia
SynFlex Austria
SynFlex Polska
SynFlex Włochy
SynFlex Francja
SynFlex Turcja
SynFlex Chiny
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