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Het Duitse Helukabel GmbH, opgericht in 1978, 
opende haar kantoor in Nederland in januari 
2000 en breidde haar activiteiten door de jaren 

heen uit naar 35 landen over de hele wereld. Na de overna-
me van KABELMAT en ROBOTEC SYSTEMS werd het één 
van de belangrijkste producenten op kabelgebied, met pro-
ductiefaciliteiten in Duitsland en China. Het productassor-
timent Mediatechnology kabel van HELUEVENT bestaat 
uit HELUSOUND audiokabel (analoog en digitaal), HE-
LULIGHT AES/EBU & DMX en DMS-POWER kabel, in-

strumentkabel, camerakabel, laadkabel, luidsprekerkabel, 
microfoonkabel, videokabel (ook voor LED-schermen), 
verbindingsapparatuur en voedingskabel. 

HELUSOUND GETEST
De HELUSOUND kabel is onafhankelijk getest door 
Artur Kraszewski van het tijdschrift ‘Estrada i Studio’ 
(www.estradaistudio.pl). Kraszewski bleek onder de 
indruk: “Hoewel deze HELUSOUND kabel in het 
informatiemateriaal van de fabrikant deel uitmaakt van 
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Als het aankomt op kabels voor mediatechnologie is het Duitse 
Helukabel wereldwijd een van de absolute specialisten. Of 
het nou om audio-, camera-, laad-, luidspreker-, microfoon-, 
video- (ook voor LED-schermen) of voedingskabels gaat. 
En met die opsomming kunnen we eigenlijk nog wel 
even doorgaan, zo blijkt bij een nadere kennismaking. De 
breedheid aan toepassingen vertelt het verhaal...

HELUSOUND getest

Testresultaten HELUSOUND

- hoge kwaliteit

- flexibel, duurzaam en makkelijk

- schone installatie

- hoge thermische isolatie-weerstand

- hoogwaardige parameters

Goed huwelijk: media-
technologie & Helukabel

ZDF televisistudio
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de groep DMX-kabels voor permanente 
installatie in binnen- en buiten-installa-
ties, bevatten de markeringen erop ook 
audiotoepassingen voor AES/EBU digitale 
transmissie. De HELUSOUND kabel kan 
ook met succes worden gebruikt als een 
microfoon- en lijnkabel voor lengten tot 
maximaal twintig meter en is vanwege 
zijn flexibiliteit dus ook geschikt in flexi-
bele toepassingen.”

ONTWERP
“De kabel heeft een standaard ¼” (6,3 mm) 
diameter en een sterke, maar toch flexi-
bele en gemakkelijk te hanteren mantel. 
Het scherm is gemaakt van een dichte, 
gelijkmatig gelegde laag van ca. 90 dunne 
koperdraden”, zo analyseerde Kraszewski. 

“De isolatie tussen de vlecht en de 
interne geleiders is een laag gemetalli-
seerde non-woven stof, die niet alleen een 
afschermende en scheidende rol speelt, 
maar ook de hele kabelstructuur aanzien-
lijk versterkt. De vulling bestaat uit zes 

strengen die zodanig zijn gerangschikt 
dat de interne beweging van de aderen ten 
opzichte van elkaar en de vlecht minimaal 
is. De interne geleiders zijn behoorlijk stijf, 
wat deels te wijten is aan de eigenschap-
pen van het isolatiemateriaal dat als man-
tel wordt gebruikt, en deels aan de twintig 
koperen geleiders met een totale diameter 
van 0,34 mm.”

IN DE PRAKTIJK
De kabel komt goed uit de test. De geme-
ten kabelcapaciteit tussen interne geleiders 
is 56 pF over een afstand van één meter en 
tussen een enkele geleider en 103 vlecht-
werk pF, op dezelfde lengte. De weerstand 
van de ader is 0,07 Ω/m en de induc-
tie ervan is 13 μH/m. In het geval van 
vlechten zijn deze waarden respectievelijk 
0,045 Ω/m en 12 μH/m (met een kabel 
van 30 meter opgerold in een schijf met 
een diameter van 30 centimeter). “Deze 
kabel is zeer eenvoudig te verwerken, zelfs 
zonder het gebruik van gespecialiseerde 
gereedschappen. Met de juiste zorg kun je 
de isolatie zelfs met een mes verwijderen, 
zonder veel risico op het beschadigen van 
draden”, vertelt Kraszewski. “Er zitten 
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Referenties HELUKABEL

De mediatechnologiekabels van 

HELUKABEL worden al voor vele 

grote projecten over de hele wereld 

gebruikt:

• ZDF Studio

De speciale HELUEVENT kabel in 

diverse TV producties, waaronder de 

opnamestudio van Wetten Das!

• Ovation of the Seas

Bij de bouw van het theater en diverse 

podia en luidsprekers in de cabines 

op het cruiseschip The Luxury liner 

Ovation of the Seas, i.o.v. Meyer Werft 

Schipyard. Het schip vaart voor Royal 

Caribbean Cruises.

• Xiqu Center Hong Kong 

Stroomvoorziening automatisering 

theatergordijnen.

• Waterfontein Genève

Waterbestendige speciaalkabel.

• Dolfinarium Harderwijk

Kabels voor lichtschow.

• Phantasialand

Bekabeling watershow.

“Voor podium- en 
studiotechniek is een 
permanente kabel 
benodigd, deze blijft 
bestaan, ongeacht 
de ontwikkeling van 
draadloze technieken”

Xiqu Centre in Hong Kong

Helukabel headquarters



Bezoek ons op de CUE stand 1.320
Ahoy Rotterdam 13 t/m 15 januari

Ruigendijk 4 b
3234 LC Tinte

info@jltcases.nl

www.jltcases.nl
+31(0)181850861

Super early bird 

korting
tot

1 feb

Super early bird Super early bird Super early bird 

kortingkorting

1 feb1 feb

Super early bird 

korting

Create experiences.
Not just events.

Kom en vier samen met ons de 25ste verjaardag van de 
Prolight + Sound! Ontdek een heel spectrum aan innovaties, 
conferenties en oplossingen rond precies die technologieën 
en diensten die evenementen omzetten in unieke ervaringen.

Bestel nu uw ticket en geniet van een super vroegboekkorting!
Uw ticket geeft ook recht op deelname aan alle conferenties.

The Global
Entertainment

Technology
Show
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31.3 t/m 3. 4. 2020
Frankfurt am Main

70
79

4-
00

6_
P

LS
_P

ro
lig

ht
_P

ro
A

ud
io

_S
U

P
ER

_A
V

_E
nt

er
ta

in
m

en
t_

92
x2

60
 •

 F
O

G
R

A
 3

9 
• 

C
M

Y
K

 •
 js

: 1
2.

12
.2

01
9 

 
 

D
U

: 1
3.

12
.2

01
9 

 
N

ie
de

rl
an

de

info@netherlands.messefrankfurt.com

Tel. +31 (0) 70 262 90 71 



51  

< 

geen smeermiddelen of poeders in, dus 
het werkt schoon en effectief! De vulling 
en de isolerende laag rafelen niet en als 
we geschikt, scherp gereedschap gebrui-
ken, ziet de kabel er heel goed uit. Tijdens 
het solderen vertoont de isolatie een hoge 
temperatuurbestendigheid - hij krimpt of 
beschadigt niet, zelfs wanneer het uiteinde 
tijdens het solderen wordt gebogen. De 
kabelmantel is flexibel en tegelijkertijd 
hard genoeg om te werken met gekartelde 
getande fittingen, bijvoorbeeld met TR/
TRS-stekkers.”

BLOEDVATEN
“Het lijkt soms dat een kabel een kabel 
is, maar deze kabels zijn echter speci-
fieke bloedvaten van ons podium- en 
studiosysteem. Het is dus belangrijk 
om hoge kwaliteit te waarborgen”, weet 
Kraszewski. “Kenmerken met betrek-
king tot de constructie en verwerking van 
de kabel hebben een directe invloed op 
de levensduur van de verbindingen en 
bijgevolg op de stabiliteit van de gehele 
installatie - mobiel of stationair. Als je al 
met tientallen of honderden kilometers 

kabels hebt gewerkt, weet je heel goed wat 
de hinder bij de montage en het gebruik 
van sommige typen kabel kan zijn, zelfs 
als het producten zijn van de zogenaamde 
erkende merken en voor een redelijk hoge 
prijs.”

POSITIEF VERRAST
“Ondanks dat ik nog niet met Helukabel 
producten bekend was, ben ik zeer positief 
verrast door de kwaliteit van de beschre-
ven HELUSOUND”, aldus Kraszewski. 
“De kabel is zeer prima verwerkbaar en de 
goed gemaakte omvlechting en goed geko-
zen interne stijfheid zorgen ervoor dat hij 
niet intern krult. Bij het werken met lage 
en gemiddelde impedanties (microfoon-
lijn) vertoont HELUSOUND geen neiging 
om de band te onderdrukken of interfe-
rentie te storen bij het schudden, buigen of 
draaien. Het heeft alle kenmerken van de 
hoogste klasse signaalkabels met behoud 
van een gunstige prijs. De distributeur 
HELUKABEL zorgt ervoor dat bij het 
plaatsen van een bestelling, de verzending 
dezelfde dag wordt uitgevoerd. “

Meer informatie op www.helukabel.nl, via telefoon-

nummer 0495-499 049 of via info@helukabel.nl. 

Zo is ook de speciale catalogus mediatechnologie 

aan te vragen. 

HELUKABEL IS OOK AANWEZIG OP CUE 2020 EN 

IS TE VINDEN OP STAND 1.315
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De beroemde fontein van Geneve, foto Olivier Miche

Ovation of the Seas


