
÷lflex Heat 125 SC to pojedyncza
linka, ktÛra moøe pracowaÊ
w szerokim zakresie temperatur,

a rÛwnoczeúnie spe≥nia najbardziej rygo-
rystyczne wymagania odpornoúci ognio-
wej. Potwierdzeniem parametrÛw produk-
tu sπ certyfikaty odpornoúci na p≥omieÒ
oraz niskiej toksycznoúci izolacji w przy-
padku poøaru.

÷lflex Heat 125 SC 
ñ w≥aúciwoúci 

Aby uzyskaÊ takie parametry odporno-
úci na temperaturÍ oraz wyjπtkowπ odpor-
noúÊ na ogieÒ, firma Lapp Kabel wykorzy-
sta≥a proces kopolimeryzacji strumieniem
elektronÛw, ktÛry powoduje wzajemne

wiπzanie siÍ sk≥adnikÛw chemicznych ma-
teria≥u izolacyjnego. Proces ten podnosi
w≥aúciwoúci mechaniczne oraz zwiÍksza
stabilnoúÊ termicznπ i odpornoúÊ ogniowπ
materia≥u.

PrzewÛd jest szczegÛlnie zalecany do
uøycia przy bardzo wysokiej temperaturze
otoczenia oraz tam, gdzie wystÍpuje po-
trzeba spe≥nienia podwyøszonych wymo-
gÛw bezpieczeÒstwa poøarowego. Jego
temperatura pracy zawiera siÍ pomiÍdzy -
55 a 125oC dla po≥πczeÒ nieruchomych.
KrÛtkotrwale jest w stanie pracowaÊ nawet
w temperaturze 145oC. W przypadku po-
øaru, pojedyncza øy≥a zapewnia bezpie-
czeÒstwo w obiektach uøytecznoúci pu-
blicznej poprzez minimalne wydzielanie
szkodliwych gazÛw i dymu oraz nieroz-

przestrzenianie ognia. W≥aúciwoúci te zna-
czπco redukujπ skutki potencjalnego poøa-
ru zarÛwno dla ludzi jak i budynku,
a w szczegÛlnoúci dla elektroniki, ktÛra
jest bardzo wraøliwa na toksyczne kwasy
powstajπce w wyniku palenia siÍ izolacji
przewodÛw.

Zastosowania

Typowe zastosowanie dla Olfex Heat
125 SC to okablowanie i po≥πczenia obwo-
dÛw oúwietleniowych, systemÛw ogrzewa-
nia, systemy sterowania, za≥πczania oraz
rozdzia≥u mocy w maszynach przemys≥o-
wych, fabrykach oraz sprzÍcie inøynieryj-
nym. PrzewÛd zosta≥ przetestowany i po-
siada certyfikat VDE, i moøe byÊ uøywany
w rozmaitych sektorach, takich jak genera-
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Nowe przewody
Lapp Kabel
Zbigniew Bańkowski

Na targach branøowych SPS IPC Drives w Norymberdze, Lapp Kabel zaprezentowa≥ nowe
rozwiπzania w gamie przewodÛw marki ÷lflex oraz Hitronic. Artyku≥ przybliøa te produkty,
opisuje ich w≥aúciwoúci oraz potencjalne moøliwoúci zastosowania.

Rys. 3. åwiat≥owÛd Hitronic POF Duplex FD PE-PUR

Rys. 2. PrzewÛd Lapp Kabel ÷lflex Chain 809 SC

Rys. 1. PrzewÛd Lapp Kabel ÷lflex Heat 125 SC



tory energii elektrycznej, transformatory, silniki elektryczne, za-
silanie, uk≥ady klimatyzacji oraz przetwÛrstwo tworzyw sztucz-
nych. ÷lflex Heat 125 SC posiada takøe atest Germanischer Lloyd
i moøe byÊ wykorzystywany w branøy morskiej.

÷lflex Chain 809 SC

Kolejnπ nowoúciπ w ofercie Lapp jest ÷lflex Chain 809 SC.
Jest to przewÛd o budowie podobnej do znanego i wielokrotnie
wyrÛønianego ÷lflex FD 90. ÷lflex Chain 809 SC jest przezna-
czony do mniej wymagajπcych aplikacji ruchomych oraz zastoso-
waÒ w prowadnicach ≥aÒcuchowych w prostych uk≥adach. Jest
takøe odporny na obciπøenia skrÍtne, wiÍc moøna go z powodze-
niem stosowaÊ w elektrowniach wiatrowych. Posiada aprobatÍ
AWM, a jego promienie giÍcia przy instalacjach nieruchomych
mogπ osiπgaÊ nawet wymiar czterokrotnoúci úrednicy przewodu.
Producenci maszyn zorientowani na eksport mogπ stosowaÊ ten
produkt jako wewnÍtrzne okablowanie szaf sterowniczych. Pierw-
sze wykonania przewodu sπ dostÍpne od koÒca zesz≥ego roku.

Nowe przewody 
Hitronic

OprÛcz znanych i dostÍpnych rozwiπzaÒ standardowych, Lapp
Kabel jest takøe dostawcπ przewodÛw optycznych. Firma stale
rozszerza i modyfikuje grupÍ produktÛw z zakresu technologii
úwiat≥owodowych. Obecnie marka Hitronic zawiera przewody
úwiat≥owodowe z rdzeniami POF i PCF, mogπce pracowaÊ w pro-
wadnicach ≥aÒcuchowych. DostÍpne sπ przewody optyczne za-
koÒczone konektorami w standardowych odcinkach, maksymal-
nie do 10 metrÛw d≥ugoúci. Firma oferuje rÛwnieø przewody
optyczne konfekcjonowane z jednym wolnym koÒcem oraz pe≥-
nπ gamÍ koÒcÛwek i z≥πczy przeznaczonych takøe do úwiat≥owo-
dÛw.

WiÍcej informacji na temat konkretnych wykonaÒ i dok≥adnych
parametrÛw technicznych przedstawionych wyøej produktÛw
moøna znaleüÊ na stronie www.lapp.pl.

Zbigniew BaÒkowski

Autor jest pracownikiem
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