
Olflex to gama przewodÛw sterow-
niczych i zasilajπcych, mogπca
pracowaÊ w rÛønych, trudnych

warunkach otoczenia (oleje, smary, tempe-
ratury, agresywne úrodowisko, strefy EX).

Marka Skintop obejmuje szeroki wybÛr
d≥awnic wykonanych z poliamidu, mosiπ-
dzu niklowanego lub stali nierdzewnej za-
wierajπcy gwinty metryczne, PG lub gwin-
ty NPT. DostÍpna jest takøe szeroka gama
wszelkiego rodzaju redukcji gwintowych,
przejúciÛwek oraz dodatkowego osprzÍtu
dla d≥awnic. W ofercie znajdujπ siÍ d≥aw-
nice przeznaczone do pracy w strefach za-
groøonych wybuchem, obszarach gdzie
wymagane jest spe≥nienie warunku bezha-
logenowoúci, a takøe specjalne d≥awnice
przeznaczone do przewodÛw ekranowa-
nych.

Marka Silvyn to peszle elastyczne prze-
znaczone do mechanicznej ochrony insta-
lacji elektrycznej. Ponadto przewidziano
wykonania chroniπce przewody przed wy-
sokπ temperaturπ, agresywnym úrodowi-
skiem oraz zak≥Ûceniami elektromagne-
tycznymi.

Skanery RTG

Jednym z obszarÛw zastosowaÒ produk-
tÛw Lapp Kabel sπ skanery RTG. RozpiÍ-
toúÊ typÛw tych urzπdzeÒ, jeøeli chodzi
o wielkoúÊ jest bardzo duøa ñ poczπwszy
od skanerÛw do bagaøu podrÍcznego, a na
skanerach portalowych, skanujπcych TIR-y,
wagony kolejowe, kontenery skoÒczyw-
szy. 

Warunkiem uøycia produktÛw marki
Lapp Kabel by≥o spe≥nienie odpowiednich
wymagaÒ technicznych co do komponen-
tÛw, a takøe wysokiej niezawodnoúci, po-
niewaø urzπdzenia tego typu sπ instalowa-
ne praktycznie na ca≥ym úwiecie, a ewen-
tualne serwisowanie lub usuwanie usterek
wiπza≥oby siÍ z wysokimi kosztami.

W prostych modelach, w rodzaju skane-
ra bagaøu podrÍcznego, jako okablowanie
wystarczajπ podstawowe przewody wyko-
nane z izolacji z behalogenowego PVC,
Olflex Classic 130 H lub Olflex Classic
135 CH (wersja ekranowana).

Do transmisji sygna≥Ûw moøna wyko-
rzystaÊ przewody sygna≥owe, ktÛrych izo-
lacjÍ wykonano z bezhalogenowego PVC:
Unitronic LiHH i Unitronic LiHCH lub teø
wersje z parowanymi øy≥ami Unitronic
LiHCH-TP. W przypadku tego typu urzπ-
dzeÒ okablowanie zawiera siÍ w ich obrÍ-
bie. Nie sπ wymagane dodatkowe zabez-
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Produkty Lapp Kabel 
w skanerach RTG
Zbigniew Bańkowski

Firma Lapp Kabel dostarcza na rynek wiele rozwiπzaÒ z zakresu okablowania, zasilania, trans-
misji danych, sterowania oraz mechanicznego zabezpieczenia instalacji elektrycznej. W arty-
kule przedstawiono kilka nowych produktÛw, ktÛre znalaz≥y zastosowanie w zaawansowa-
nych technologicznie urzπdzeniach, jakimi sπ skanery RTG.

Rys. 1. Przenoúny skaner RTG do bagaøu pod-
rÍcznego

Rys. 2. Olflex Classic 130H/135CH

Rys. 3. Przewody Unitronic LiHH, LiHCH, LiHCH-TP.

Rys. 4. Skaner RTG portalowy, do skanowania
duøych pojazdÛw



pieczenia instalacji, a spe≥nienie warunku
bezhalogenowoúci przewodÛw czyli nie-
wydzielania szkodliwych zwiπzkÛw, dymu
i nierozprzestrzenia ognia podczas poøaru
w zupe≥noúci wystarcza. Jednak skanery
RTG przeznaczone do skanowania wiÍk-
szych gabarytowo obiektÛw wymagajπ juø
rozwiπzaÒ bardziej zaawansowanych. 

Skanery RTG 
dla duøych obiektÛw

Skanery te przeznaczone sπ zwykle do
skanowania kontenerÛw albo samochodÛw
ciÍøarowych. WystÍpujπ tutaj wyøsze na-
piÍcia zasilania oraz dodatkowo, poniewaø
instalacja pracuje na zewnπtrz, naraøenia
na promieniowanie UV. Poziom napiÍÊ
wymusza uøycie przewodÛw o klasie na-
piÍciowej 0,6 / 1 kV np. przewody Olflex
130 H BK lub wersja ekranowana Olflex
130 CH BK.

PomiÍdzy szafπ sterujπcπ a samym urzπ-
dzeniem przewody sπ poprowadzone

w peszlu, øeby zabezpieczyÊ instalacjÍ
przed mechanicznymi uszkodzeniami.
Model Silvyn LCCH-2 zbudowany jest ze
stalowej spirali pokrytej bezhalogenowym
PVC. Moøna go wykorzystaÊ na zewnπtrz,
a nawet zakopaÊ w ziemi. Dodatkowo
w szafie sterowniczej zosta≥y zastosowane
d≥awnice Lapp Kabel Skintop ST-HF-M,
rÛwnieø wykonane z materia≥u bezhaloge-
nowego.

Podsumowanie

Pokazane powyøej przyk≥ady to jedne
z wielu moøliwoúci wykorzystania po-
szczegÛlnych produktÛw Lapp Kabel.
Znajdπ one zastosowanie w urzπdzeniach
lub aplikacjach, w ktÛrych musi byÊ spe≥-
niony wymÛg bezpieczeÒstwa poøarowe-
go komponentÛw. W szczegÛlnoúci doty-
czy to obiektÛw uøytecznoúci publicznej
oraz wszystkich innych miejsc, gdzie
w czasie poøaru ucierpieÊ mogπ ludzie,
zwierzÍta lub cenna aparatura.

SzczegÛlnπ uwagÍ naleøy zwrÛciÊ na
nowy wyrÛb w ofercie Lapp Kabel czyli
przewÛd Olflex Classic 130 H BK 0,6/1kV
oraz jego wersjÍ ekranowanπ Olflex Clas-
sic CH BK 0,6/1kV. PrzewÛd ten oprÛcz
tego, øe spe≥nia wymÛg bezhalogenowoúci
to dodatkowo jest odporny na promienio-
wanie UV oraz trudne warunki zewnÍtrz-
ne. Istotne jest, iø klasa napiÍcia pracy te-
go przewodu zosta≥a podwyøszona do po-
ziomu 0,6/1kV. Moøna go wiÍc uøywaÊ
przy wyøszych napiÍciach niø standardo-
we, wystÍpujπce w typowych instalacjach.

Zbigniew BaÒkowski

Autor jest pracownikiem

firmy Lapp Kabel
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Rys. 5. Olflex Classic 130 H/CH BK 0,6 / 1 kV

Rys. 6. Peszel Silvyn LCCH-2

Rys. 7. D≥awnica Skintop ST-HF-M

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
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