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Prąd zmien ny wy ko rzy sty wa ny jest po -
wszech nie w elek tro tech ni ce i ener ge -
ty ce m.in. do dys try bu cji ener gii

elek trycz nej na du że od le gło ści. Jed nak
w wie lu sy tu acjach ko niecz ne lub bar dziej
ra cjo nal ne jest sto so wa nie prą du sta łe go.
Za si la on wie le urzą dzeń po wszech ne go
użyt ku, ta kich jak np. te le fo ny ko mór ko we
czy lam py LED. Pły nie on tak że w ob wo -
dach sa mo cho dów elek trycz nych za si la -
nych z aku mu la to rów, do star cza ny jest
przez ogni wa fo to wol ta icz ne. Po nad to
kon wer sja po mię dzy prą dem prze mien -
nym a prą dem sta łym za wsze po chła nia
pew ne ilo ści ener gii. Dla te go co raz czę ściej
mó wi się o ko niecz no ści bu do wy sie ci prą -
du sta łe go. Jed nak że in sta la cje te go ty pu
sta wia ją in ne wy ma ga nia wo bec in fra -
struk tu ry i prze wo dów.

Prze wód Ölflex DC 100

Fir ma Lapp za pre zen to wa ła no wy wy rób
prze zna czo ny do ob wo dów prą du sta łe go

– prze wód Ölflex DC 100. Zo stał on spe -
cjal nie za pro jek to wa ny do za si la nia sil ni -
ków i sys te mów z prą dem sta łym i prze te -
sto wa ny w la bo ra to riach Lapp oraz na Po -
li tech ni ce w Il me nau przez prof. Fran ka
Ber ge ra, pod ką tem wpły wu prą du sta łe go
na pro ces sta rze nia się prze wo dów. Po nie -
waż od kry to, że po le prą du sta łe go po wo -
du je in ne od kształ ce nia pla stycz ne izo la cji,
niż po la prą du prze mien ne go, bar dzo
istot ne jest do kład ne zro zu mie nie tej ko re -
la cji. Dla te go pro jek tan ci i in ży nie ro wie
w fir mie Lapp po świę ca ją te mu za gad nie -
niu wie le uwa gi. 

No wy prze wód Ölflex DC 100 zo stał za -
pro jek to wa ny tak, aby wy trzy mać wie lo let -
nią pra cę pod czas prze sy łu prą du sta łe go,
po dob nie jak Ölflex Clas sic 100 w przy pad -
ku prą du zmien ne go. Oby dwa prze wo dy
ma ją róż ną izo la cję, ale po dob ne wła ści wo -
ści. Oby dwa ma ją tak że osło ny z PVC i ofe -
ru ją iden tycz ną wy trzy ma łość die lek trycz -
ną. Róż ni cę moż na za uwa żyć po zdję ciu
izo la cji prze wo du. 

Ko lo ry sty ka żył prze wo dów jest róż na:
czer wo ny, bia ły i zie lo ny / żół ty. Ko do wa -
nie ko lo rów jest zgod ne z nor mą DIN
EN 60445 (VDE 0197): 2018-02 (nor ma zo -
sta ła zak tu ali zo wa na w lu tym 2018 ro ku).

Złą cze okrą głe Epic Po wer LS1

Epic Po wer LS1 to złą cze okrą głe z szyb -
kim sys te mem blo ko wa nia Epic Twist.
Roz wią za nie to jest co raz czę ściej wy ko rzy -
sty wa ne w apli ka cjach ser wo na pę dów.
W ce lu re ali za cji po łą cze nia wy star czy pod -
łą czyć złą cze i prze krę cić obu do wę o jed ną
czwar tą ob ro tu w pra wo. Po łą cze nie jest
pro ste, wy trzy ma łe i zgod ne z stan dar da mi
ryn ko wym. Obie czę ści złą cza blo ku ją się
cał ko wi cie bez piecz nie, na wet w przy pad -
ku wi bra cji. Peł ne ekra no wa nie EMC nie
po zwa la na wy do sta wa nie się im pul sów
elek tro ma gne tycz nych. Epic Po wer LS1
z szyb kim po łą cze niem jest do stęp ny we
wszyst kich wa rian tach sty ków. W sprze da -
ży bę dzie do stęp ny od grud nia 2018 ro ku.

Nowe produkty Grupy Lapp 

Prąd sta ły w przy szło ści bę dzie co raz czę ściej wy ko rzy sty wa ny w wie lu apli ka cjach. Wy ma ga to
za sto so wa nia spe cjal nych prze wo dów, ta kich jak Ölflex DC 100, wpro wa dzo ny ostat nio do ofer -
ty przez fir mę Lapp. Po nad to pa le ta pro duk tów tej mar ki zo sta ła po sze rzo na o złą cze okrą głe
Epic Po wer LS1 z szyb kim sys te mem blo ko wa nia Epic Twist oraz prze zna czo ny głów nie do oka -
blo wa nia ma szyn prze wód Ölflex Se rvo FD 7TCE.

Piotr Sobkowiak

Rys. 1. Prze wód ÖLFLEX DC 100 do prą du sta łe go
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Prze wód Ölflex Se rvo FD 7TCE

Ry go ry stycz ne prze pi sy i sze reg obo wią -
zu ją cych norm czę sto spra wia ło, że pra ce
zwią za ne z oka blo wa niem ma szyn na te re -
nie Sta nów Zjed no czo nych by ły bar dzo
trud ne i cza so chłon ne. No wy wy rób fir my
Lapp Ölflex Se rvo FD 7TCE speł nia wie le
norm i po zwa la na uży cie tyl ko jed ne go
prze wo du – od sza fy ste row ni czej lub fa low -

ni ka, przez ko ry to ka blo we do ma szy ny, na -
wet w pro wad ni cy łań cu cho wej. Nie ma
przy tym zna cze nia, czy jest to po łą cze nie
sta łe, gięt kie czy na wet bar dzo ru cho me.

Prze wód Ölflex Se rvo FD 7TCE do ser -
wo na pę dów z apro ba tą UL po sia da nie spo -
ty ka ną do tej po ry kom bi na cję cech. Po nie -
waż jest wy mie nio ny na li ście UL ja ko ka -
bel „TC-ER” – prze wód do ko ryt ka blo -
wych – oraz gięt ki prze wód za si la ją cy,
moż na go sto so wać w apli ka cjach na te re -
nie Sta nów Zjed no czo nych. Prze wód jest

od por ny na pro mie nio wa nie UV, olej i jest
trud no pal ny. Ze wzglę du na bu do wę (bar -
dzo cien kie dru ci ki mie dzia ne) jest bar dzo
ela stycz ny i mo że za cho wy wać ma ły pro -
mień gię cia. Ko lej ną in no wa cją jest sta ran -
nie do bra ny, sie cio wa ny ma te riał izo la cyj -
ny żył, któ ry spra wia, że ma ją one ni ską
po jem ność. Mi ni ma li zu je to spad ki na pię -
cia w przy pad ku ukła da nia dłuż szych od -
cin ków oraz zmniej sza nie po żą da ne prze -
pły wy prą du w ekra nie

Piotr Sob ko wiak
Au tor jest pra cow ni kiem 

fir my Lapp
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Rys. 2. Prze wód Ölflex Clas sic 100

Rys. 3. Złą cze okrą głe Epic Po wer LS1 z szyb kim sys te mem blo ko wa nia Epic Twist

Rys. 4. Prze wód Ölflex Se rvo FD 7TCE
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