
Waønym rozwiπzaniem z oferty
Lapp dla przemys≥u spoøyw-
czego jest d≥awnica Skintop

Hygienic z certyfikatem EHEDG. DziÍki
swojemu kszta≥towi, precyzyjnemu dopa-
sowaniu oraz jakoúci uøytych materia≥Ûw
produkt spe≥nia najwyøsze standardy higie-
niczne. D≥awnica jest wykonana ze stali
nierdzewnej V4A (1.4404) i moøe mieÊ
bezpoúredni kontakt z øywnoúciπ w proce-
sie produkcyjnym. Jej kszta≥t jest ob≥y, bez
øadnych krawÍdzi czy zakamarkÛw,
a uszczelnienie wykonano z elastomeru
FKM (materia≥ z grupy fluoroelastome-
rÛw), ktÛry posiada dopuszczenia do bez-
poúredniego kontaktu z produktami spo-
øywczymi. Skintop Hygienic sta≥ siÍ
pierwszym produktem, ktÛry przeszed≥ po-
myúlnie test wed≥ug wytycznych certyfi-
kacji EHEDG. Testy zosta≥y przeprowa-
dzone w specjalnym instytucie we Freising
w Niemczech.

D≥awnica Skintop Inox S.C.

Waønym i nie≥atwym zagadnieniem
w przemyúle spoøywczym jest budowa
uk≥adÛw spe≥niajπcych wymogi kompaty-
bilnoúci elektromagnetycznej EMC. No-
wym produktem w ofercie Lapp, ktÛry po-
maga realizowaÊ te wymagania, jest d≥aw-
nica wykonana ze stali nierdzewnej ñ Skin-
top Inox S.C. Jest to kompaktowa kon-
strukcja wyposaøona w bardzo elastyczne
i o wysokiej przewodnoúci elektrycznej
miedziane szczotki, gwarantujπce opty-
malne przewodnictwo elektryczne oraz za-
chowanie kompatybilnoúci elektromagne-
tycznej EMC. Skintop Inox S.C. umoøli-
wia montaø przewodÛw ekranowanych

o rÛønej úrednicy ekranu zewnÍtrznego bez
øadnych uchybieÒ dla jakoúci po≥πczenia.

D≥awnica Skintop Cold

W portfolio produktÛw Lapp Kabel
moøna teø znaleüÊ specjalne d≥awnice
Skintop Cold, ktÛre mogπ byÊ stosowane
w strefach ch≥odnych lub strefach g≥Íbo-

kiego mroøenia, gdzie temperatura spada
nawet do -70oC.

Przewody

÷lflex Robust

Lapp Kabel oferuje takøe szerokπ ofertÍ
przewodÛw zasilajπcych i sterowniczych
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Produkty Lapp Kabel 
dla przemysłu spożywczego
Zbigniew Bańkowski

Na miÍdzynarodowych targach spoøywczych AnugaFoodTec w Kolonii (24-27 marca) Grupa
Lapp zaprezentowa≥a szerokπ ofertÍ rozwiπzaÒ z zakresu po≥πczeÒ, ze szczegÛlnym akcentem
na produkty skierowane do branøy spoøywczej i rozlewniczej. Pokazane komponenty posia-
dajπ certyfikacjÍ Ecolab, potwierdzajπcπ ich przeznaczenie do zastosowania w tych branøach,
oraz w pe≥ni spe≥niajπ rygorystyczne wymagania EHEDG (European Hygienic Engineering &
Design Group).

Rys. 1. Skintop Hygienic ñ d≥awnica Lapp Kabel z certyfikatem EHEDG

Rys. 2. D≥awnica Skintop Inox S. C. pozwala spe≥-
niÊ wymagania EMC

Rys. 3. D≥awnica Skintop Cold o temperaturze
pracy od -70oC



przeznaczonych do stosowania w szeroko
pojÍtym przemyúle spoøywczym. W szcze-
gÛlnoúci naleøy tu wymieniÊ rodzinÍ prze-
wodÛw ÷lflex Robust, ktÛra charakteryzu-
je siÍ bardzo duøπ odpornoúciπ na rÛønego
typu czynniki zewnÍtrzne, czy to o charak-
terze kwaúnym, zasadowym, czy teø deter-
genty stosowane do mycia urzπdzeÒ prze-
mys≥owych. Izolacja tych przewodÛw jest
wykonana z PVC i poliuretanu, posiada
certyfikat UL. DziÍki temu produkt moøe
znaleüÊ zastosowanie w szerokim zakresie
aplikacji przemys≥owych. Testy odporno-
úci materia≥u oraz testy funkcjonalne po-
twierdzajπ gwarancjÍ skutecznoúci i nieza-
wodnoúci tych rozwiπzaÒ przy zastosowa-
niach w úrodowisku produkcji spoøywczej,
gdzie komponenty naraøone sπ na czynniki
myjπce i dezynfekujπce. Spe≥nienie odpo-
wiednich parametrÛw i wymogÛw zosta≥o
potwierdzone certyfikatem Ecolab.

Z≥πcze Epic Ultra

Grupa przewodÛw Etherline Cat5 i Cat6
jest stosowana do transmisji danych. Lapp
Kabel posiada w swojej ofercie rozwiπza-
nia z≥πczy do przewodÛw transmisyjnych
zarÛwno w obudowie prostokπtnej jak
i okrπg≥ej Epic Ultra, ktÛre dzia≥ajπ nieza-
wodnie np. w úrodowisku wody zasolonej
i sπ odporne na korozjÍ.

Peszel Silvyn FG NM

Na uwagÍ zas≥uguje rÛwnieø nowy typ
peszla przeznaczonego do zastosowania
w miejscach, gdzie moøliwy jest kontakt
instalacji z øywnoúciπ. Peszel Silvyn FG
NM oraz dedykowana do niego specjalna
z≥πczka ze stali szlachetnej Silvyn AMG-M
FG zosta≥y przetestowane pod kπtem kon-
taktu z produktem spoøywczym i posiada-
jπ specjalne certyfikaty FDA. Specjalne
znaczenie ma niebieski kolor os≥ony. W sy-

tuacji jej mechanicznego uszkodzenia i do-
stania siÍ fragmentÛw do produktu spoøyw-
czego, bardzo ≥atwe jest wizualne wychwy-
cenie i odpowiednie zareagowanie przez
systemy produkcyjne. G≥adka powierzch-
nia peszla zapobiega osadzaniu siÍ nieczy-
stoúci oraz u≥atwia utrzymanie go w czy-
stoúci. Kompletne rozwiπzanie ñ peszel Si-
lvyn FG NM + z≥πczka Silvyn AMG-M FG
ñ zapewnia szczelnoúÊ na poziomie IP69K.
Jest to maksymalnie szczelne zabezpiecze-
nie przed dostawaniem siÍ do instalacji py-
≥u oraz wilgoci, nawet przy naraøeniu na
polewanie wodπ lub innymi p≥ynami.

Podsumowanie

Gama produktÛw Lapp Kabel dedyko-
wanych do przemys≥u spoøywczego jest
stale rozwijana. SzczegÛ≥owe parametry
przedstawionych wyøej rozwiπzaÒ a takøe
informacje o pojawiajπcych siÍ nowo-
úciach moøna znaleüÊ na stronie
www.lapppolska.pl. Na stronie zamiesz-
czono rÛwnieø informacje na temat bezpie-
czeÒstwa montaøu, a takøe aplikacje po-
zwalajπce dobraÊ odpowiednie przewody,
d≥awnice, przewody spiralne czy z≥πcza
wielopinowe Epic. Z witryny moøna po-
braÊ biblioteki produktÛw pod konkretne
programy projektowe jak rÛwnieø rysunki
CAD 3D elementÛw mechanicznych.

Zbigniew BaÒkowski 

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel

produkty Lapp Kabel  dla przemys≥u spoøywczego

Rys. 4. PrzewÛd ÷lflexRobust 200 bardzo dobrze sprawdza siÍ w aplikacjach przemys≥u spoøywcze-
go

Rys. 5. Odporna na korozjÍ obudowa z≥πcza Epic
Ultra

Rys. 6. Silvyn FG NM wraz ze z≥πczkπ Silvyn
AMG-M FG zapewnia szczelnoúÊ IP69K

R
E

K
L

A
M

A

Lapp Kabel Sp. z o.o.
ul. Profesjonalna 1 Biskupice PodgÛrne
55-040 Kobierzyce

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

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


