
Produkty ZK Bitner z grupy BiT sπ
stosowane w licznych instalacjach
przemys≥owych. Ich waønπ cechπ

jest poszerzony zakres temperatury pracy:
od -40oC do 80oC oraz zwiÍkszona giÍt-
koúÊ. W produkcji wykorzystywane sπ ma-
teria≥y izolacyjne o wysokich parametrach,
ktÛre znacznie poprawiajπ w≥asnoúci elek-
tryczne kabli oraz zapewniajπ ≥atwy mon-
taø i uk≥adanie. Szeroka gama produktÛw
z grupy BiT oraz rÛønorodnoúÊ konstrukcji
umoøliwiajπ zastosowanie tych przewo-
dÛw w wiÍkszoúci obwodÛw sterowni-
czych i kontrolno-pomiarowych. 

Poczπtkowo w ofercie polskiego produ-
centa pojawi≥y siÍ kable BiT 500, BiT 750,
BiT 1000 w roønych konfiguracjach. Z cza-
sem firma wprowadzi≥a kolejne rozwiπza-
nia. Duøym zainteresowaniem ze strony ryn-
ku cieszπ siÍ kable BiT FR i BiT OR, o du-
øej odpornoúci na warunki úrodowiskowe. 

Przewody BiTservo

Obecnie w grupie kabli BiT znajdujπ siÍ
rÛwnieø przewody do zasilania przekszta≥t-
nikowego ñ BiTservo. Ich specjalna kon-
strukcja pozwala na zasilanie silnikÛw
z przemiennikÛw czÍstotliwoúci przy za-
chowaniu pe≥nej kompatybilnoúci elektro-
magnetycznej EMC po≥πczenia. Izolacja
z polietylenu PE lub polietylenu usiecio-
wanego XLPE zapewnia niskπ pojemnoúÊ
kabli. Kable nadajπ siÍ do instalowania na
sta≥e oraz do po≥πczeÒ ruchomych w urzπ-
dzeniach przemys≥owych, liniach techno-
logicznych, maszynach pracujπcych w po-
mieszczeniach suchych i wilgotnych. Sze-
roki wybÛr produktÛw BiTservo zapewnia
rozwiπzania do zastosowaÒ wewnπtrz, na
zewnπtrz pomieszczeÒ, bezpoúrednio
w ziemi, w obiektach uøytecznoúci pu-

blicznej, jak i w warunkach wystÍpowania
olejÛw przemys≥owych. Kaødy element
kabla zosta≥ zaprojektowany i wykonany
w sposÛb pozwalajπcy na uzyskanie jak
najlepszych parametrÛw po≥πczenia po-
miÍdzy przekszta≥tnikiem a silnikiem. 

Przewody BiTflex

Kolejnπ grupπ rozwiπzaÒ w rodzinie BiT
sπ przewody do prowadnikÛw kablowych.
BiTflex 500, BiTflex 500 CY, BiTflex 500
CPUR nadajπ siÍ do instalowania w po≥π-
czeniach ruchomych w urzπdzeniach prze-
mys≥owych, liniach technologicznych, ma-
szynach pracujπcych w pomieszczeniach su-
chych i wilgotnych oraz na zewnπtrz. Nato-
miast wersje BiTflex 530, BiTflex 510 enco-
der, BiTflex 510 servo to giÍtkie kable zasi-
lajπce i sygna≥owe przeznaczone do stoso-
wania w ≥aÒcuchach kablowych, zaprojek-
towane i przeznaczone do pracy podczas 10
milionÛw cykli. Kable sπ w pe≥ni olejood-
porne, odporne na naraøenia mechaniczne. 

PrzewÛd BiT 1000 Power

Kolejny nowoczesny produkt z grupy BiT
to rozwiπzanie, ktÛre zmienia podejúcie do
aspektÛw zasilania. BiT 1000 Power to prze-

wÛd ≥πczπcy cechy kabla sterowniczego oraz
energetycznego, co wyrÛønia go w ofercie
dostÍpnej na rynku. Waønπ cechπ BiT 1000
Power jest jego giÍtkoúÊ i ≥atwoúÊ instalo-
wania. ZwiÍkszona obciπøalnoúÊ d≥ugotrwa-
≥a produktu wynika z zastosowania izolacji
z polietylenu usieciowanego XLPE. DziÍki
swym w≥aúciwoúciom BiT 1000 Power na-
daje siÍ do instalowania w korytkach i dra-
binkach kablowych, jak i w kana≥ach kablo-
wych, a takøe miejscach o utrudnionym do-
stÍpie. Konstrukcja kabla pozwala na wyko-
nywanie instalacji kablowych w szczegÛlnie
wymagajπcych warunkach. DziÍki odporno-
úci na dzia≥anie czynnikÛw atmosferycz-
nych, BiT 1000 Power moøe byÊ uk≥adany
na zewnπtrz bez dodatkowych os≥on. Moøna
go rÛwnieø uk≥adaÊ bezpoúrednio w ziemi. 

Kabel BiT CP

Jednym z nowych wyrobÛw Zak≥adÛw
Kablowych Bitner jest takøe BiT CP ñ ka-
bel dedykowany do wykonywania po≥π-
czeÒ w uk≥adach ochrony katodowej. In-
nowacyjnoúÊ produktu polega na zastoso-
waniu wyselekcjonowanych materia≥Ûw,
ktÛre pozwalajπc uzyskaÊ wyd≥uøonπ øy-
wotnoúÊ, potwierdzonπ 30-letniπ gwaran-
cjπ producenta. Kabel s≥uøy do ochrony
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Kable sterownicze BiT
firmy Bitner 
Małgorzata Zygmunt-Kaczmarek

Zak≥ady Kablowe Bitner oferujπ szeroki zakres kabli sterowniczych, sygnalizacyjnych oraz
do specjalnych zastosowaÒ. Aby wyrÛøniÊ markÍ na rynku, firma stworzy≥a grupÍ produktÛw
o wspÛlnej nazwie BiT. Rozwiπzania te sπ adresowane do uøytkownikÛw, ktÛrzy poszukujπ
przewodÛw sterowniczych spe≥niajπcych wysokie wymogi jakoúciowe.

Rys. 1. 
Przewody z rodziny BiT 

Zak≥adÛw Kablowych Bitner



przed korozjπ elektrochemicznπ konstruk-
cji metalowych, takich jak rurociπgi, gazo-
ciπgi, oczyszczalnie, kolektory úciekowe
i inne. Izolacja i pow≥oka zapewniajπ bez-
awaryjnπ pracÍ w rÛønych warunkach úro-
dowiskowych. DziÍki zastosowaniu poli-
etylenu usieciowanego XLPE uzyskano
odpowiednie parametry elektryczne i wy-
sokπ wytrzyma≥oúÊ mechanicznπ. Kabel
BiT CP moøe byÊ stosowany bezpoúrednio
w ziemi i w wodzie, jest odporny na dzia-
≥anie promieniowania UV i rozprzestrze-

nianie p≥omienia. Spe≥nia wszystkie wy-
magania narzucone przez normÍ PN-EN
12954: 2004 ochrona katodowa konstruk-
cji metalowych w gruntach lub w wodach. 

Kabel BiT 500 Robust

Nowoúciπ w ofercie ZK Bitner jest kabel
BiT 500 Robust. DziÍki zastosowaniu spe-
cjalnego materia≥u pow≥okowego, zapew-
niajπcego bardzo duøπ odpornoúÊ úrodowi-
skowπ, moøe byÊ on stosowany w wiÍk-
szoúci miejsc, gdzie znajdujπ siÍ obwody
sterownicze. Kabel w ca≥ym zakresie tem-
peratury pracy jest odporny na detergenty
i inne úrodki myjπce, a takøe na wodÍ
brudnπ i czystπ, dziÍki czemu moøna go
stosowaÊ w instalacjach podlegajπcych
czÍstemu myciu ñ np. w przemyúle spo-
øywczym. Wysoka odpornoúÊ na smary
oraz ch≥odziwa przemys≥owe pozwala na
zastosowanie BiT 500 Robust w przemyúle
maszynowym. OdpornoúÊ na warunki at-
mosferyczne, a w szczegÛlnoúci na pro-
mieniowanie UV, daje moøliwoúÊ aplikacji
w instalacjach zewnÍtrznych bez koniecz-
noúci uøycia dodatkowych os≥on lub wÍøy

ochronnych, co zmniejsza koszty instala-
cji. GiÍtkoúÊ kabli BiT 500 Robust jest za-
chowana w szerszym zakresie temperatury
niø dla kabli sterowniczych o izolacji i po-
w≥oce PVC. Kabel ten moøe pracowaÊ
w po≥πczeniach ruchomych przy bardzo ni-
skiej temperaturze, nawet do -40oC. Do in-
stalacji wymagajπcych zastosowania kabli
ekranowanych przeznaczone sπ kable BiT
500 C Robust.

Ma≥gorzata Zygmunt -Kaczmarek

Autorka jest doradcπ 

techniczno-handlowym 

ds. kluczowych klientÛw

w firmie Zak≥ady Kablowe Bitner
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Wieloletnie doúwiadczenie oraz wykorzysta-
nie najnowszych technologii umoøliwia firmie
Bitner tworzenie rozwiπzaÒ dla wielu aplika-
cji, rÛwnieø tych niestandardowych. JakoúÊ
produktÛw potwierdzajπ liczne certyfikaty,
aprobaty i úwiadectwa dopuszczenia wyda-
wane przez uznane jednostki badawcze. Pe≥-
na oferta producenta jest dostÍpna na stronie
www.bitner.com.pl. 

Zak≥ady Kablowe Bitner
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