
Przewody bezhalogenowe to przewo-
dy, ktÛrych pow≥oki izolacyjne oraz
p≥aszcz zewnÍtrzny nie zawierajπ

chloru, fluoru, bromu i jodu ñ stanowiπ-
cych grupÍ halogenÛw. Pierwiastki te sπ
sk≥adnikami wielu materia≥Ûw, miÍdzy in-
nymi PVC ñ najpopularniejszego surowca
do produkcji urzπdzeÒ elektroinstalacyj-
nych i przewodÛw. 

Obecne wymogi bezpieczeÒstwa naka-
zujπ stosowanie w okreúlonych wypadkach
przewodÛw z p≥aszczem zewnÍtrznym na
bazie PVC samogasnπcym wed≥ug normy
IEC 60332.1. WiÍkszoúÊ przewodÛw
z oferty firmy Lapp Kabel spe≥nia wymogi
bezpieczeÒstwa, a ich p≥aszcz zewnÍtrzny
wykonany jest úciúle wed≥ug tej normy.
Jednak w przypadku budynkÛw ze skupi-
skami ludzi, lub tam, gdzie trzeba szczegÛl-
nie chroniÊ dobra materialne, wymogi bez-
pieczeÒstwa rosnπ. W tym przypadku na-
leøy zastosowaÊ przewody bezhalogenowe.

Bezhalogenowe przewody ÷lflex

W ofercie firmy Lapp Kabel do grupy
÷lflex wprowadzono szerokπ gamÍ bezha-
logenowych odpowiednikÛw popularnych
przewodÛw przy≥πczeniowych typu ÷lflex
Classic 100/100 CY, ÷lflex Classic
110/110 CY, ÷lflex Classic 115 CY czy
÷lflex Classic 110/110 CY Black 0,6/1 kV.
Ich bezhalogenowymi odpowiednikami sπ
nastÍpujπce wersje produktÛw:

÷lflex 100 H

PrzewÛd ÷lflex 100 H (rys. 1) posiada
linki zbudowane z cienkich drucikÛw z go-
≥ej miedzi elektrolitycznej, umieszczone
w izolacji ze specjalnej bezhalogenowej
mieszanki, øy≥y splecione ze sobπ, rÛøno-
barwne wed≥ug kodu kolorÛw VDE, kaø-
dorazowo z øy≥π øÛ≥tozielonπ. P≥aszcz ze-
wnÍtrzny jest odporny na oleje, samoga-
snπcy, wykonany z mieszanki niezawiera-
jπcej halogenÛw (IEC 60332.3), srebrzy-
stoszary (RAL 7001). Obszar stosowania
przewodu obejmuje wszystkie urzπdzenia
elektryczne pracujπce w suchych i wilgot-
nych pomieszczeniach, szczegÛlnie w wa-
runkach przemys≥owych, gdzie wymagana
jest podwyøszona odpornoúÊ na oleje.

÷lflex 110 H / 110 CH

Linki przewodÛw ÷lflex 110 H / 110
CH (rys. 2) zbudowane sπ z cienkich dru-
cikÛw z miedzi elektrolitycznej. Izolacja
wykonana jest ze specjalnej bezhalogeno-
wej mieszanki, øy≥y sπ splecione razem,
czarne z bia≥ymi numerami (jedna øy≥a
ochronna øÛ≥to-zielona ñ oznaczenie G,
bez øy≥y ochronnej ñ oznaczenie X). Po-
w≥oka nie zawiera halogenÛw, jest szara,
samogasnπca (IEC 60332.3/CEI 20.22).

PrzewÛd sterowniczy ÷lflex 110 H/CH
ma bardzo duøπ odpornoúÊ na oleje (we-
d≥ug VDE 0472, cz. 803), jest w szerokim
zakresie odporny na chemikalia oraz cha-
rakteryzuje siÍ wysokπ wytrzyma≥oúciπ

i giÍtkoúciπ. Przy lokalnym dzia≥aniu p≥o-
mienia nie powoduje rozprzestrzeniania
ognia. Wydzielanie ciemnego dymu i ga-
zÛw spalinowych jest bardzo niewielkie.
Nie uwalniajπ siÍ øadne gazy czy zwiπzki
powodujπce szybkπ korozjÍ. Produkt na-
daje siÍ rÛwnieø do recyklingu. ÷lflex 110
CH ma te same w≥aúciwoúci jak ÷lflex 110
H, ale posiada dodatkowo oplot z ocyno-
wanych drutÛw miedzianych.

÷lflex 120 H / 120 CH

Linki przewodu ÷lflex 120 H / 120 CH
(rys. 3) zbudowane sπ z cienkich drucikÛw
z go≥ej miedzi elektrolitycznej wed≥ug wyma-
gaÒ VDE 0295 Kl. 5/IEC 60228 CL. 5, izola-
cjÍ øy≥ wykonano ze specjalnego bezhaloge-
nowego polimeru poliolefinowego o pod-
wyøszonej odpornoúci ogniowej. Øy≥y sπ
czarne z bia≥ymi cyframi wed≥ug VDE. Lite-
ra G w oznaczeniu ñ przewÛd z øy≥π øÛ≥tozie-
lonπ, litera X ñ bez øy≥y øÛ≥tozielonej. Øy≥y sπ
splecione ze sobπ warstwami. P≥aszcz ze-
wnÍtrzny wykonany jest z bezhalogenowego
usieciowanego polimeru poliolefinowego
o podwyøszonej odpornoúci ogniowej i samo-
gasnπcego wed≥ug IEC 60332.1, w kolorze
srebrzystoszarym (RAL 7001).

÷lflex 120 H / 120 CH oferuje specjalnπ
kombinacjÍ w≥aúciwoúci: brak PVC, bez-
halogenowoúÊ (IEC 60 754-1), niewielkπ
agresywnoúÊ korozyjnπ (IEC 60 754-2),
niewielkπ toksycznoúÊ dymu (NES 713
oraz NF C 20-454), niewielkπ gÍstoúÊ dy-
mu (IEC 61 034-1). Zastosowane materia-
≥y sπ ognioodporne i samogasnπce wed≥ug
IEC-60 332.1, nie zawierajπ azbestu, fre-
onu, o≥owiu, silikonu oraz sπ odporne na
hydrolizÍ. DziÍki wykorzystaniu nowo
opracowanych, usieciowanych materia-
≥Ûw, po zuøyciu przewÛd w ca≥oúci nadaje
siÍ do recyklingu. Charakterystyka prze-
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Zaostrzone przepisy bezpieczeÒstwa przeciwpoøarowego wymuszajπ na inwestorach, pro-
jektantach, instalatorach i producentach stosowanie produktÛw o odpowiednich w≥aúciwo-
úciach. W zakresie instalacji elektrycznych podwyøszonym wymaganiom ppoø. odpowiadajπ
przewody bezhalogenowe. Artyku≥ przedstawia produkty tego typu z oferty Lapp Kabel.

Rys. 1. PrzewÛd ÷lflex Classic 100 H

Rys. 2. PrzewÛd ÷lflex Classic 110 H oraz ÷lflex Classic 110 CH

..



wodÛw ÷lflex 120 H odpowiada skrÛtowi
LSF 0H uøywanemu w krajach anglojÍ-
zycznych (Low smoke in fume, zero halo-
gen). DziÍki materia≥om niezawierajπcym
halogenÛw zredukowane jest w bardzo du-
øym stopniu powstawanie dioksyn oraz fu-
ranÛw, dlatego produkt jest szczegÛlnie
przydatny w strefach zagroøonych poøa-
rem i w miejscach, gdzie przebywajπ duøe
grupy ludzi lub zgromadzone sπ wartoúcio-
we przedmioty. ÷lflex 120 CH posiada
miedziany oplot ekranujπcy o duøym stop-
niu pokrycia i rezystancjπ sprzÍgania mak-
symalnie 250Ω/km przy 30 Mhz. Przewo-
dy sπ odporne na zginanie oraz zachowujπ
giÍtkoúÊ w niskich temperaturach do -25oC. 

÷lflex 130 H / 135 CH

Linki przewodÛw ÷lflex 130 H / 135
CH (rys. 4) zbudowane sπ z cienkich dru-
cikÛw z miedzi elektrolitycznej, izolacja
wykonana jest ze specjalnej bezhalogeno-
wej mieszanki, øy≥y sπ splecione razem,
czarne z bia≥ymi numerami (jedna øy≥a
ochronna øÛ≥to-zielona ñ oznaczenie G,
bez øy≥y ochronnej ñ oznaczenie X), po-
w≥oka nie zawiera halogenÛw, jest szara,
samogasnπca (IEC 60332.3).

Obszar zastosowania przewodu ÷lflex
130 H obejmuje wszystkie elektryczne
urzπdzenia w suchych i wilgotnych po-
mieszczeniach, takøe na zewnπtrz, ale bez-
wzglÍdnie z zabezpieczeniem przed pro-

mieniowaniem UV. Wersja ekranowana
przewodu ñ ÷lflex 135 CH ñ do systemÛw
kontroli, pomiaru, sterowania itp., poleca-
na jest tam, gdzie dodatkowo wymagana
jest podwyøszona odpornoúÊ na zak≥Ûce-
nia elektromagnetyczne. Produkt moøe byÊ
wykorzystywany jako przewÛd pomiaro-
wy, kontrolny czy sterowniczy w technice
klimatyzacyjnej, ch≥odniczej i urzπdze-
niach do przetwarzania danych. Stosuje siÍ
go w miejscach zagroøonych poøarem,
gdzie przebywa wiele osÛb (budynki uøy-
tecznoúci publicznej, lotniska, stacje kole-
jowe) lub zgromadzone sπ wartoúciowe
przedmioty. Poniewaø w przypadku poøa-
ru z przewodu nie ulatniajπ siÍ trujπce ga-
zy ani agresywne zwiπzki halogenowe,
chronione jest øycie ludzkie i úrodowisko,
jak teø unika siÍ olbrzymich szkÛd rzeczo-
wych w budynkach i urzπdzeniach.

Bezhalogenowy przewÛd sterowniczy
÷lflex 130 H / 135 CH spe≥nia rygorystycz-
nπ normÍ palnoúci IEC 60332.3 oraz normÍ
gÍstoúci wydzielanego dymu IEC 61034-2.
ToksycznoúÊ wydzielanego dymu wed≥ug
normy NES 713 czÍúÊ 3 jest mniejsza od 3.

÷lflex 130 H BK 0,6/1 kV / 135 CH 

BK 0,6/1 kV

Linki przewodÛw ÷lflex 130 H BK
0,6/1 kV / 135 CH BK 0,6/1 kV (rys. 5, 6)
zbudowane sπ z cienkich drucikÛw z mie-
dzi elektrolitycznej, izolacjÍ øy≥ wykonano

ze specjalnej bezhalogenowej mieszanki
(do piÍciu øy≥ kod koloru wed≥ug VDE
0293-308, powyøej øy≥y czarne z bia≥ym
nadrukiem cyfrowym). Jako materia≥
p≥aszcza zewnÍtrznego wykorzystano bez-
halogenowπ mieszankÍ specjalnπ koloru
czarnego (RAL 9005), odpornπ na promie-
niowanie UV. Obszar zastosowania prze-
wodu obejmuje wszystkie elektryczne
urzπdzenia w suchych i wilgotnych po-
mieszczeniach, a takøe na zewnπtrz. Bez-
halogenowy przewÛd ÷lflex 130 H BK
0,6/1 kV spe≥nia rygorystyczne normy IEC
60332-1-2 niepodtrzymywanie p≥omieni
oraz nie rozprzestrzenia ognia zgodnie
z IEC 60332-3-24 bπdü IEC 60332-3-25. 

Zastosowania

Zakres zastosowania opisanych powyøej
przewodÛw firmy Lapp Kabel obejmuje
m.in:

ï budynki uøytecznoúci publicznej,

ï lotniska,

ï dworce kolejowe,

ï budowÍ instalacji przemys≥owych,

ï budowÍ maszyn,

ï technikÍ grzewczπ i klimatyzacyjnπ,

ï instalacje estradowe,

ï obszary wraøliwe EMC (zak≥Ûcenia elek-
tromagnetyczne) dla kabli w wersji
z ekranem,
szczegÛlnie tam, gdzie w przypadku po-

øaru ucierpieÊ mogπ ludzie, zwierzÍta lub
cenne mienie.

Wymienione produkty w momencie po-
wstania poøaru ograniczajπ moøliwoúÊ roz-
przestrzeniania siÍ ognia, sπ samogasnπce
oraz ograniczajπ zadymienie. Ich parametry
bezpieczeÒstwa sπ zgodne z odpowiednimi
regulacjami polskimi i miÍdzynarodowymi.
W ofercie firmy Lapp Kabel znajduje siÍ
takøe szereg akcesoriÛw bezhalogenowych
typu d≥awiki, wÍøe ochronne. Pe≥ne portfo-
lio znajduje siÍ na stronie internetowej.

Tomasz Nowacki

Autor jest pracownikiem 
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Rys. 3. PrzewÛd ÷lflex 120 H oraz ÷lflex 120 CH

Rys. 4. PrzewÛd ÷lflex Classic 130 H oraz ÷lflex Classic 135 CH

Rys. 5. PrzewÛd ÷lflex Classic 130 H BK 0,6/1 kV z øy≥ami kolorowymi oraz czarnymi

Rys. 6. PrzewÛd ÷lflex Classic 135 CH BK 0,6/1 kV z øy≥ami kolorowymi oraz czarnymi
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