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Prze wo dy bez ha lo ge no we to prze wo -
dy, któ rych po wło ki izo la cyj ne oraz
płaszcz ze wnętrz ny nie za wie ra ją

chlo ru, flu oru, bro mu i jo du – sta no wią -
cych gru pę ha lo ge nów. Pier wiast ki te są
skład ni ka mi wie lu su row ców, mię dzy in -
ny mi PVC, naj po pu lar niej sze go two rzy wa
do pro duk cji urzą dzeń elek tro in sta la cyj -
nych i prze wo dów. W przy pad ku wy stą -

pie nia po ża ru, związ ki ha lo ge no we two rzą
tok sycz ne i ko ro zyj ne dy my i kwa sy, od -
dzia łu ją ce szko dli wie na lu dzi oraz sprzęt. 

Wy ma ga nia bez pie czeń stwa

Obec ne wy mo gi bez pie czeń stwa na ka zu -
ją sto so wa nie w okre ślo nych wy pad kach
prze wo dów z płasz czem ze wnętrz nym

na ba zie sa mo ga sną ce go PVC we dług nor -
my IEC 60332.1. Prze wo dy z ofer ty Lapp
Ka bel speł nia ją te go ro dza ju wy mo gi bez -
pie czeń stwa, a ich płaszcz ze wnętrz ny jest
wy ko na ny ści śle we dług wy tycz nych wy -
mie nio nej nor my. Jed nak w przy pad ku
obiek tów, w któ rych gro ma dzą się lu dzie,
lub w miej scach, gdzie na le ży chro nić du że
war to ści rze czo we wy mo gi bez pie czeń stwa

Przewody bezhalogenowe 
firmy Lapp Kabel 

Za ostrzo ne prze pi sy bez pie czeń stwa prze ciw po ża ro we go wy mu sza ją na in we sto rach, pro jek -
tan tach, in sta la to rach i pro du cen tach sto so wa nie oka blo wa nia o od po wied nich wła ści wo ściach.
W miej scach o pod wyż szo nych wy mo gach wzglę dem bez pie czeń stwa wy ko rzy sty wa ne są
przede wszyst kim prze wo dy bez ha lo ge no we. Lapp Ka bel ofe ru je te go ro dza ju pro duk ty za rów -
no do apli ka cji pod sta wo wych, prze my sło wych, jak i do za awan so wa nych i wy ma ga ją cych ukła -
dów ru cho mych czy trans por to wych.
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Rys. 1. Lapp Ka bel ofe ru je prze wo dy bez ha lo ge no we za rów no do apli ka cji pod sta wo wych, prze my sło wych, jak i do za awan so wa nych i wy ma ga ją cych
ukła dów ru cho mych czy trans por to wych



są du żo więk sze. W ta kich sy tu acjach na le -
ży za sto so wać prze wo dy bez ha lo ge no we.

Za sto so wa nia sta cjo nar ne 
– wie lo ży ło we 

prze wo dy bez ha lo ge no we

Port fo lio Lapp Ka bel obej mu je ob szer ny
za kres roz wią zań bez ha lo ge no wych. Do
gru py Ölflex pro du cent wpro wa dził sze ro -
ką ga mę bez ha lo ge no wych od po wied ni -
ków po pu lar nych prze wo dów przy łą cze -
nio wych ty pu Ölflex Clas sic 100/100 CY,
Ölflex Clas sic 110/110 CY, Ölflex Clas -
sic 115 CY czy Ölflex Clas sic 110/110 CY
Black 0,6/1kV. Ich bez ha lo ge no wy mi od -
po wied ni ka mi są:

Ölflex Clas sic 100 H – no wa, ulep szo -•
na wer sja, 
Ölflex Clas sic 110 H / 110 CH,•
Ölflex Clas sic 130 H / 135 CH, •
Ölflex Clas sic 130 H BK 0,6/1kV / 135•
CH BK 0,6/1kV. 
Wszyst kie wy mie nio ne prze wo dy są

bez ha lo ge no we we dług IEC 60754-1, sa -
mo ga sną ce we dług IEC 60332-1-2, nie roz -
prze strze nia ją pło mie nia zgod nie z nor mą
IEC 60332-3-24 oraz IEC 60332-3-25. Ży -
ła prze wo dów jest zbu do wa na z cień ko -
dru to wej czy stej mie dzi elek tro li tycz nej,
a izo la cja wy ko na na ze spe cjal nej bez ha lo -
ge no wej mie szan ki. Ży ły są sple cio ne ra -
zem (jed na ży ła ochron na żół to -zie lo na –

ozna cze nie G, bez ży ły ochron nej – ozna cze -
nie X). Do dat ko wą waż na ce chą prze wo dów
Ölflex 110 H/CH jest ich wy so ka od por ność
na ole je (we dług EN 50363-4-1 oraz UL OIL
RES i UL OIL RES II). Pro duk ty Ölflex 110
CH, 135 CH i 135 CH BK ma ją te sa me wła -
ści wo ści, jak Ölflex 110 H, 130H, 135H BK
ale po sia da ją do dat ko wo oplot z ocy no wa -
nych dru tów mie dzia nych.

Za kres za sto so wa nia wy mie nio nych
prze wo dów bez ha lo ge no wych, to:

bu dyn ki uży tecz no ści pu blicz nej, np. lot -•
ni ska, dwor ce ko le jo we,
bu do wa in sta la cji prze my sło wych,•
bu do wa ma szyn,•
tech ni ka grzew cza i kli ma ty za cyj na,•
in sta la cje es tra do we,•
ob sza ry wraż li we EMC (za kłó ce nia elek -•
tro ma gne tycz ne) dla ka bli w wer sji z ekra -
nem,
miej sca, gdzie w przy pad ku po ża ru mo-•
gą ucier pieć lu dzie, zwie rzę ta lub cen ne
mie nie.

Po je dyn cze prze wo dy 
bez ha lo ge no we 

Wśród po je dyn czych prze wo dów bez ha -
lo ge no wych z ofer ty Lapp Ka bel moż -
na wy mie nić na stę pu ją ce roz wią za nia: 

Ölflex He at 125 SC – po je dyn cza lin ka,•
któ ra mo że pra co wać w sze ro kim za kre -
sie tem pe ra tur a rów no cze śnie speł nia

naj bar dziej ry go ry stycz ne wy ma ga nia
od por no ści ognio wej,
Ölflex He at 180 SiF – prze wód na ba zie•
si li ko nu zgod ny z wy tycz ny mi VDE w za -
kre sie ni skich na pięć, nie za wie ra ha lo -
gen ków we dług IEC 60754-1; in ne wy ko -
na nia prze wo dów z roz sze rzo nym za kre -
sem tem pe ra tur pra cy: Ölflex He at 180
SiD, Ölflex He at 180 SiF/GL,
H0 5Z -K, H0 7Z -K – bez ha lo ge no we lin-•
ki speł nia ją ce stan dar dy HAR oraz ma -
ją ce lep szą od por ność ognio wą zgod nie
z IEC 60332.3 i IEC 60332.1. 

Za sto so wa nia ru cho me 
– prze wo dy Ölflex Tra in

De dy ko wa ne dla ko lei bez ha lo ge no we
prze wo dy Ölflex Tra in fir my Lapp Ka bel
speł nia ją naj bar dziej ry go ry stycz ne nor my
od no szą ce się do te go ob sza ru za sto so wań.
Pro duk ty te są nie za wod ne i bez piecz ne aż
do okre ślo ne go nor mą EN-45545-2 naj -
wyż sze go po zio mu za gro że nia: Ha zard Le -
vel 3 (HL3). Spe cjal ne zna cze nie w seg men -
cie trans por tu ko le jo we go ma ją re gu la cje,
któ re de fi niu ją wy mo gi do ty czą ce za cho -
wa nia w przy pad ku po ża ru. Są to m.in.:
roz prze strze nia nie się pło mie nia na po je -
dyn czym prze wo dzie DIN EN 60332-1-2,
na wiąz kach ka bli DIN EN 60332-3-24/25,
gę stość dy mu DIN EN 61034-2, za war tość
flu oru DIN EN 60684-2 oraz za war tość ha -
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Rys. 2. Bez ha lo ge no we prze wo dy wie lo ży ło we Lapp Ka bel:
a – Ölflex Clas sic 100 H,
b – Ölflex Clas sic 110 CH,
c – Ölflex Clas sic 130 H BK 0,6/1kV

Rys. 3. Po je dyn cze prze wo dy bez ha lo ge no we Lapp Ka bel:
a – Ölflex He at 125 SC,
b – Ölflex He at 180 SiF
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a)

b)

c)
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lo ge no wo do rów DIN EN 60754-1. W swo -
jej ofer cie dla ko lej nic twa fir ma Lapp Ka -
bel po sia da prze wo dy jed no i wie lo ży ło we. 

Prze wo dy po je dyn cze znaj du ją za sto so -
wa nie w ta bo rze ko le jo wym i au to bu sach

do po łą czeń nie ru cho mych i o ogra ni czo -
nym ru chu. Są rów nież od po wied nie do ta -
blic roz dziel czych, pul pi tów ope ra tor skich
po cią gów i lo ko mo tyw, a tak że do za sto so -
wań w za ole jo nych śro do wi skach i ob sza -

rach ze zwięk szo ną tem pe ra tu rą oto cze nia.
Przy kła do we prze wo dy po je dyn cze Lapp
Ka bel z te go seg men tu, to:

Ölflex Tra in 301 TW 300V,•
Ölflex Tra in 331 600V,•
Ölflex Tra in 361 1,8kV,•
Ölflex Tra in 371 1,8kV,•
Ölflex Tra in 381 3,6kV.•
Prze wo dy wie lo ży ło we są sto so wa ne

w ta bo rze ko le jo wym w ob wo dach ste row -
ni czych, mo ni to ru ją cych, za bez pie cza ją -
cych, a tak że do oprze wo do wa nia we -
wnętrz ne go wy po sa że nia po cią gów i lo ko -
mo tyw. Do pod łą cze nia lamp, urzą dzeń
grzej nych, apa ra tu ry roz dziel czej, skrzy nek
za ci sko wych. Przy kła do we pro duk ty Lapp
Ka bel z tej gru py, to:

Ölflex Tra in 310 TW-P 300V,•
Ölflex Tra in 315 C TW-P 300V •
Ölflex Tra in 320 TW-E 300V,•
Ölflex Tra in 325 C TW-E 300V,•
Ölflex Tra in 340 600V,•
Ölflex Tra in 345 C 600V,•
Ölflex Tra in 350 300V,•
Ölflex Tra in 355 C 300V.•

Pod su mo wa nie

W mo men cie po wsta nia po ża ru – za rów -
no w bu dyn ku jak i w po cią gu – waż ne jest,
aby w jak naj więk szym stop niu ogra ni czyć
moż li wość roz prze strze nia nia się ognia oraz
za dy mie nie, a tak że mak sy mal nie ogra ni -
czyć szko dli wość po wsta ją cych ga zów i dy -
mów. Z te go wzglę du od prze wo dów ocze -
ku je się ta kich wła ści wo ści, jak sa mo ga śnię -
cie, nie roz prze strze nia nie pło mie nia oraz
bez ha lo ge no wość. W ofer cie fir my Lapp
Ka bel oprócz opi sa nych w ar ty ku le prze wo -
dów znaj du je się rów nież sze reg ak ce so riów
bez ha lo ge no wych, jak dła wi ki czy wę że
ochron ne itp. Peł ny ka ta log jest do stęp ny na
stro nie www.lapp pol ska.pl.

To masz No wac ki
Au tor jest pra cow ni kiem 

fir my Lapp Ka bel
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Rys. 4. Prze wo dy po je dyn cze Ölflex Tra in:
a – Ölflex Tra in 331 600V,
b – Ölflex Tra in 361 1,8kV,
c – Ölflex Tra in 371 1,8kV,
d – Ölflex Tra in 381 3,6kV

Rys. 5. Prze wo dy wie lo ży ło we Lapp Ka bel Ölflex Tra in:
a – Ölflex Tra in 310 TW-P 300V,
b – Ölflex Tra in 315 C TW-P 300V 
c – Ölflex Tra in 320 TW-E 300V,
d – Ölflex Tra in 325 C TW-E 300V,
e – Ölflex Tra in 340 600V,
f – Ölflex Tra in 345 C 600V,
g – Ölflex Tra in 350 300V,
h – Ölflex Tra in 355 C 300V
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