
RÛønorodnoúÊ potrzeb branøy elek-
trycznej powoduje, øe z≥πcza Epic
dzielπ siÍ na kilka grup i kategorii,

np. pod kπtem budowy: prostokπtne, okrπ-
g≥e, czy pod kπtem zastosowania: zasilajπ-
ce, sterownicze, solarne oraz do transmisji
danych. Artyku≥ przedstawia kilka rozwiπ-
zaÒ specjalistycznych oraz nowych na pol-
skim rynku.

Z≥πcza Epic Powerlock

Okrπg≥e z≥πcza wtykowe Epic Powerlock
(rys. 1) do pod≥πczania zasilania mobilnego
wystÍpujπ w dwÛch wersjach, pulpitowej
oraz do po≥πczeÒ swobodnych, na prπdy ro-

bocze rzÍdu 400 A (øy≥y 50-120 mm2) oraz
660 A (øy≥y 35-240 mm2), na napiÍcie pra-
cy 1000 V i impulsowe 8 kV. Produkty ce-
chujπ siÍ wysokπ odpornoúciπ na dzia≥anie
czynnikÛw mechanicznych w trudnych
warunkach. Sπ chÍtnie stosowane w tech-
nice estradowej, w elektrowniach wyko-
rzystujπcych odnawialne ürÛd≥a energii
podczas mobilnej oraz stacjonarnej dystry-
bucji energii. Z≥πcza sπ produkowane
w kolorystyce zharmonizowanej, zgodnie
ze standardami europejskimi (PE Zielony,
N Niebieski, L1 Brπzowy, L2 Czarny, L3
Szary). Kaødy kolor posiada inne kodowa-
nie, co zapobiega pomy≥kom (np. zamia-
nie kolejnoúci faz). Do z≥πczy Epic Power-
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Złącza marki Epic
firmy Lapp Kabel
Paweł Królikowski

Marka Epic to z≥πcza produkcji Lapp Kabel do tworzenia wysokiej jakoúci po≥πczeÒ rÛønego
rodzaju przewodÛw: zasilajπcych, sterowniczych, transmisji danych czy pneumatycznych.
Wraz z przewodami Olflex, Unitronic, d≥awnicami Skintop oraz oznacznikami Fleximark pro-
dukty te pozwalajπ budowaÊ zestawy po≥πczeniowe takøe dla najtrudniejszych aplikacji. 

Rys. 1. Z≥πcza Epic Powerlock sπ produkowane w kolorystyce zharmonizowanej, zgodnie ze standardami europejskimi



lock dostÍpne sπ styki zagniatane (ürÛd≥o oraz odbiÛr) dla wszyst-
kich przekrojÛw øy≥ od 50 do 240 mm2 oraz akcesoria (rys. 2), ta-
kie jak narzÍdzie do rozpinania z≥πcza, zaúlepki ochronne, ko≥ki
blokujπce oraz Epic Powerlock Box C (rys. 3).

Obudowy Epic Ultra

Kolejnym specjalizowanym produktem sπ obudowy z≥πczy
Epic Ultra, pozwalajπce ograniczyÊ przedostawanie siÍ zak≥ÛceÒ
elektromagnetycznych w miejscu ≥πczenia przewodÛw. Ta pro-
stokπtna obudowa zosta≥a zaprojektowana z myúlπ o przewodach
ekranowanych, dlatego zarÛwno obudowy wtykÛw jak i gniazd
coko≥owych wyposaøone sπ w d≥awnicÍ Skintop Brush ze szczo-
teczkπ dookolnie stykajπcπ siÍ z ekranem przewodu. Do obudÛw
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Rys. 2. 
Akcesoria 
do z≥πczy 
Epic Powerlock

Rys. 3. 
Okrπg≥e z≥πcza 
wtykowe 
Epic Powerlock Box C
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serii Epic Ultra H-B 6, 10, 16 oraz 24 pa-
sujπ klasyczne wk≥ady H-BE, H-DD, 
H-EE, H-BS, H-BVE oraz ramki modu≥o-
we MCR, co sprawia, øe z≥πcza te majπ
szerokie moøliwoúci ≥πczenia przewodÛw
o rÛønych iloúciach øy≥, przekrojach, za-
stosowaniu czy napiÍciach pracy. Produkt
jest odporny na zarysowania, uderzenia
i korozjÍ oraz dzia≥anie czynnikÛw ze-
wnÍtrznych. W po≥πczeniu z Fleximark Ul-
tra tworzy zestaw przystosowany do trud-
nych warunkÛw pracy. 

System Epic Solar 4 Thin

Lapp Kabel jest rÛwnieø obecny na ryn-
ku odnawialnych ürÛde≥ energii (OZE), ja-
ko dostawca komponentÛw do instalacji
turbin wiatrowych, ogniw fotowoltaicz-
nych czy elementÛw instalacji spalania
biomasy itp. W dziedzinie z≥πczy na uwa-
gÍ zas≥uguje tu produkt, ktÛry opracowano
by rozwiπzaÊ problem duøych strat energii
w elektrowniach fotowoltaicznych. Jest to
nowy system z≥πczy fotowoltaicznych

Epic Solar 4 Thin (rys. 5), ktÛre poprawia-
jπ efektywnoúÊ elektrowni. Nowo opraco-
wane z≥πcze oraz system techniki przy≥π-

czeniowej powodujπ, øe elementy przewo-
dzπce nie nagrzewajπ siÍ nawet przy wyso-
kim obciπøeniu. DziÍki temu okres eksplo-
atacji z≥πcza jest znacznie d≥uøszy. Wytwa-
rzanie zespo≥Ûw jest w pe≥ni zautomatyzo-
wane. Epic Solar Thin 4 naleøy obecnie do
najczÍúciej uøywanych systemÛw 4-mili-
metrowych na rynku. W jego sk≥ad wcho-
dzπ m.in. przewody do: modu≥Ûw fotowol-
taicznych, modu≥Ûw krystalicznych, mo-
du≥Ûw cienkowarstwowych i innych nowo-
czesnych technologii oraz do urzπdzeÒ wy-
magajπcy wodoodpornego okablowania
w elektrowniach fotowoltaicznych. G≥Ûw-
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Rys. 4. Obudowy z≥πczy Epic Ultra, pozwalajπce ograniczyÊ przedostawanie siÍ zak≥ÛceÒ elektroma-
gnetycznych w miejscu ≥πczenia przewodÛw

Rys. 5. System z≥πczy fotowoltaicznych Epic So-
lar 4 Thin wp≥ywa na poprawÍ efektywnoúci elek-
trowni Rys. 6. Z≥πcza Epic Data CAN-Bus
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ne zalety systemu Epic Solar 4 Thin to:
bezrezystancyjne pod≥πczenie kabla w ce-
lu zwiÍkszenia efektywnoúci przesy≥u
energii, opatentowany system stykowy,
dziÍki ktÛremu prπd nie nagrzewa z≥πcza
wtykowego, niezawodnoúÊ i trwa≥oúÊ dziÍ-
ki zgrzewanemu po≥πczeniu, niewielka

wysokoúÊ (12 mm) dajπca moøliwoúÊ cia-
snego upakowania. System otrzyma≥ cer-
tyfikat TUEV Rheinland zgodny z EN
50521.

Z≥πcza do przesy≥u danych

GrupÍ produktÛw Epic tworzπ takøe z≥π-
cza wykorzystywane w technice automa-
tyzacji, budowie maszyn czy budowie in-
stalacji przemys≥owych oraz systemÛw
sterowaÒ. WúrÛd najwaøniejszych produk-
tÛw naleøy tu wymieniÊ m. in.: 

ï z≥πcza Epic Data CAN-Bus (rys. 6),

ï z≥πcza Epic Data Profibus (rys. 7). 
WúrÛd z≥πczy Epic Data Profibus moøna

wyrÛøniÊ z≥πcza Epic Data Profibus 90o

M12 z wyjúciem/wejúciem M12, odpo-
wiednie do zarobionych przewodÛw Pro-
fibus z wtyczkπ o kodowaniu B, co pozwa-
la na ≥atwe i szybkie pod≥πczanie.

Z≥πcza Epic Data Profibus metalowe
majπ wytrzyma≥π konstrukcjÍ sprawdzajπ-

cπ siÍ w nieprzyjaznym úrodowisku. Sπ
elastyczne w uøyciu i zapewniajπ optymal-
na ochronÍ EMC. Wersje Epic Data Profi-
bus úwiat≥owodowe (rys. 9) pozwalajπ na
bezproblemowπ transmisjÍ danych na du-
øe odleg≥oúci oraz zapewniajπ izolacjÍ gal-
wanicznπ na wypadek wystπpienia rÛøni-
cy potencja≥Ûw w sieci Profibus. Przysto-
sowano je do pracy w úrodowisku o kry-
tycznych wymaganiach wzglÍdem kompa-
tybilnoúci elektromagnetycznej.

W artykule przedstawiono wybrane z≥π-
cza produkcji Lapp Kabel. Z wszelkimi
szczegÛ≥owymi informacjami techniczny-
mi oraz pe≥nπ gamπ wyrobÛw moøna za-
poznaÊ siÍ na stronie internetowej
www.lapppolska.pl.

Pawe≥ KrÛlikowski

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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Rys. 7. Z≥πcza Epic Data Profibus

Rys. 8. Zarobiony przewÛd Profibus z wtyczkπ
o kodowaniu B do z≥πcza Epic Data Profibus 90o

M12. KompatybilnoúÊ produktÛw pozwala na ≥a-
twe i szybkie pod≥πczanie

R E K L A M A
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Rys. 9. åwiat≥owodowe z≥πcze Epic Data Profibus

Lapp Kabel Sp. z o.o.

ul. Wroc≥awska 33 d
D≥ugo≥Íka  55-095 MirkÛw

tel. (71) 330 63 00
fax (71) 330 63 06

e-mail: info@lapppolska.pl
www. lapppolska.pl


