
Nowy przewÛd Lapp Kabel ÷lflex
Servo 719CY (rys. 1) zastÍpuje
dwie wczeúniejsze rodziny pro-

duktÛw: ÷lflex Servo 700CY oraz ÷lflex
Servo 709CY. G≥Ûwne zalety nowego roz-
wiπzania to:

ï szeroki zakres wykonaÒ, rÛwnieø z jednπ
lub dwoma parami øy≥ sterowniczych (od
0,34 do 1,5 mm2), co daje moøliwoúci za-
stosowania w bardzo szerokiej gamie
aplikacji,

ï zastosowanie modyfikowanego PP jako
izolacji øy≥y, dziÍki czemu przewÛd cha-
rakteryzuje siÍ niskπ pojemnoúciπ ñ mo-
øe byÊ uk≥adany na znacznie d≥uøszych
trasach; dziÍki PP zredukowano rÛwnieø
masÍ i úrednicÍ przewodu, 

ï olejoodpornoúÊ i odpornoúÊ ogniowa
zgodna z normπ IEC 60332-1-2, produkt
posiada rÛwnieø aprobaty UL oraz cUL,

ï oko≥o 20% niøsza cena w stosunku do
wersji 700CY / 709CY.

÷lflex Classic 110 LT

Kolejnπ nowoúciπ jest ÷lflex Classic
110 LT (rys. 2) ñ giÍtki w niskich tempe-
raturach przewÛd sterowniczy wykona-
ny z PVC. ZastÍpuje on dotychczasowy

produkt ÷lflex Classic 110 Cold. Moøe
byÊ stosowany w aplikacjach na ze-
wnπtrz: zachowuje giÍtkoúÊ do -30oC,
a specjalnie domieszkowana czarna po-
w≥oka jest odporna na dzia≥anie promie-
ni UV. DziÍki tym cechom przewÛd mo-
øe byÊ uøyty w zewnÍtrznych jednost-
kach klimatyzacyjno-wentylacyjnych,
ch≥odniach czy mroüniach. Nadaje siÍ
rÛwnieø do pracy w miejscach, gdzie
dzia≥ajπ si≥y skrÍcajπce, jak np. turbiny
wiatrowe. Te w≥aúciwoúci czyniπ go do-
brπ alternatywπ takøe dla przewodu
÷lflex Classic 110 Black 0,6/1kV oraz
÷lflex Robust 210. 

÷lflex VFD 2XL

Seria przewodÛw ÷lflex VFD 2XL (rys. 3)
to kolejna nowoúÊ Grupy Lapp zaprezento-
wana na hanowerskich tragach. Produkt
ten jest odpowiedziπ na rosnπce zaintereso-
wanie regulacjπ mocy w urzπdzeniach,
a co za tym idzie, redukcjπ poboru energii.
Liderami w dziedzinie tych rozwiπzaÒ sπ
takie firmy, jak ABB, Siemens, Rockwell,
Mitsubischi czy Schneider Electric. ÷lflex
VFD 2XL to rozwiπzanie dla rÛønorod-
nych aplikacji VFD. PrzewÛd charaktery-
zuje siÍ:
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Nowości Lapp Kabel 
na 2015 rok
Remigiusz Buczek

W bieøπcym roku firma Lapp Kabel uzupe≥nia ofertÍ o kilka nowoúci. NajwiÍcej nowych roz-
wiπzaÒ pojawi≥o siÍ w grupach przewodÛw ÷lflex, Unitronic oraz Etherline. Prezentacja pro-
duktÛw odby≥a siÍ na MiÍdzynarodowych Targach Technologii, Innowacji i Automatyki w Prze-
myúle ñ Hannover Messe 2015.

Rys. 1. ÷lflex Servo 719CY

Rys. 2. ÷lflex Classic 110 LT

Rys. 3. ÷lflex VFD 2XL



ï wysokim poziomem bezpieczeÒstwa
oraz kompatybilnoúciπ EMC przy zacho-
waniu podwyøszonej wydajnoúci,

ï bardzo duøπ elastycznoúciπ oraz ≥atwo-
úciπ odizolowywania øy≥y (XLPE)
i p≥aszcza (TPE), 

ï zredukowanπ úrednicπ zewnÍtrznπ,

ï niskostratnoúciπ ñ moøliwoúÊ uøycia
w aplikacjach na 600, 1000 i 2000V (UL
TC-ER), dostÍpne takøe wersje z øy≥ami
kontrolnymi (hamulec, pomiar tempera-
tury),

ï odpornoúciπ na oleje, promieniowanie
UV oraz ogniowπ (zgodnie z FT4),

ï kompatybilnoúciπ z urzπdzeniami VFD
rÛønych producentÛw.

Przewody pojedyncze 
÷lflex Chain 809 SC CY
i ÷lflex Solar XLR WP

NastÍpne nowoúci w grupie ÷lflex to
ekranowana wersja przewodu ÷lflex Cha-
in 809 SC CY oraz wodoodporna wersja
przewodu do instalacji fotowoltaicznych
÷lflex Solar XLR WP. Oba produkty to
pojedyncze øy≥y z izolacjπ na napiÍcie
0,6/1 kV, odporne na dzia≥anie promienio-
wania UV. ÷lflex Chain 809 SC CY jest
dedykowany do pracy w aplikacjach ru-
chomych, jak np. prowadnice ≥aÒcuchowe
czy ruchome czÍúci maszyn, a jednocze-
únie pomaga zachowaÊ kompatybilnoúÊ
elektromagnetycznπ urzπdzenia. PrzewÛd
jest dobrπ alternatywπ dla ÷lflex FD 90

CY. Z kolei ÷lflex Solar to przewÛd zop-
tymalizowany pod kπtem d≥ugotrwa≥ej
eksploatacji w trudnych warunkach atmos-
ferycznych oraz pracy w miejscach, gdzie
kumuluje siÍ wilgoÊ (np. podziemne kana-
≥y kablowe). Jest odporny na dzia≥anie
ozonu, bezhalogenowy, posiada certyfikat
PV-1F. 

Unitronic Tray 
oraz Etherline Tray

Takøe w grupach produktowych Unitro-
nic i Etherline firma Lapp zaprezentowa≥a
kilka nowoúci, m.in. specjalnej budowy
wzmocnione przewody do transmisji da-
nych, dedykowane do uk≥adania w otwar-
tych, niezabezpieczonych trasach kablo-
wych, do wykonywania otwartych po≥π-
czeÒ pomiÍdzy korytami a maszynπ ñ o pa-
rametrach potwierdzonych certyfikatem
PLTC ñ ER (Power Limited Tray Cable
Exposed). Dla komunikacji Profinet jest to
Etherline Tray ER PN Y FC, dla komuni-
kacji CAN Bus ñ Unitronic Bus CAN
Tray, dla komunikacji Profibus DP ñ Uni-
tronic Bus PB Tray, a dla Ethernetu prze-
mys≥owego ñ Etherline Tray Cat 5e lub
Cat6A.

Etherline Robust 
i Etherline Robust FR

Kolejne nowoúci w tej grupie to: Ether-
line Robust Cat5/Cat7 i Cat7 flex oraz

Etherline Robust FR ñ przewody do trans-
misji danych w warunkach przemys≥o-
wych o ekstremalnej odpornoúci na oleje
mineralne, kwasy, biogazy i inne chemika-
lia. DziÍki specjalnie skonstruowanemu
ekranowi zapewniajπ bardzo szybki i efek-
tywny transfer danych nawet w úrodowi-
sku mocno zak≥Ûconym elektromagnetycz-
nie. Oba przewody cechujπ siÍ bardzo sze-
rokim zakresem temperatury pracy (od -50
do +90oC), odpornoúciπ na ozon, promie-
niowanie UV oraz zmienne warunki pogo-
dowe. Mogπ z powodzeniem pracowaÊ
w ciÍøkich aplikacjach w przemyúle che-
micznym, spoøywczym lub np. przy budo-
wie myjni samochodowych. Etherline Ro-
bust jest wersjπ bezhalogenowπ, niskotok-
sycznπ, wersja FR posiada specjalny
p≥aszcz poliolefinowy, samogasnπcy zgod-
nie z normπ IEC 60332-1-2. 

Etherline Heat 6722

Ostatnia nowoúÊ w grupie Etherline to
przewÛd dedykowany do transmisji da-
nych w pojazdach transportu publicznego
ñ Etherline Heat 6722 (rys. 6). Produkt po-
siada certyfikat ECE-R 118.1 dla przewo-
dÛw uøywanych w tym sektorze przemy-
s≥u. Etherline Heat 6722 oferuje odpornoúÊ
temperaturowπ do 105oC, natomiast bez-
halogenowy p≥aszcz PUR powoduje, øe
jest on bardzo giÍtki, a zarazem wytrzyma-
≥y mechanicznie. Produkowany jest
w trzech kategoriach prÍdkoúci Cat 5e, Cat
6A oraz Cat 7.

WiÍcej informacji o przedstawionych
nowoúciach zamieszczono na stronie inter-
netowej Lapp Kabel Polska.

Remigiusz Buczek 

Autor jest pracownikiem 
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Rys. 4. ÷lflex Chain 809 SC CY i ÷lflex Solar XLR WP

Rys. 5. Grupa przewodÛw Unitronic Tray oraz Etherline Tray

Rys. 6. Etherline Heat 6722
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