
Firma ALS oferuje us≥ugi projekto-
wania, dostarczania oraz urucha-
miania automatyki przemys≥owej.

PrzedsiÍbiorstwo realizuje projekty na ca-
≥ym úwiecie (w ca≥ej Europie oraz np. Ara-
bii Saudyjskiej, Australii i USA). Przygo-
towywane instalacje napÍdzajπ przede
wszystkim maszyny przetwarzajπce øyw-
noúÊ. G≥Ûwnym produktem ALS sπ spiral-
ne mroünie liniowe typu Shock (rys. 1 i 2),
w ktÛrych temperatura spada nawet do -
45oC, oraz spiralne liniowe urzπdzenia go-
tujπce parowo, gdzie z kolei temperatura
dochodzi do +120oC. Urzπdzenia sπ wypo-
saøone w system mycia CIP, ktÛry w spo-
sÛb automatyczny po zakoÒczonym dniu
produkcji czyúci urzπdzenie, tak aby spe≥-
nia≥o najbardziej rygorystyczne normy hi-
gieniczne. Duøπ wagÍ w procesie projekto-
wania firma przyk≥ada do energooszczÍd-
noúci. Maszyny projektowane przez ALS
minimalizujπ zuøycie energii dziÍki za-
awansowanym technologiom.

W konstrukcjach maszyn ALS korzysta
m.in. z przewodÛw i akcesoriÛw firmy
Lapp Kabel. W≥aúciwoúci tych rozwiπzaÒ
i certyfikaty, ktÛrymi dysponujπ, dajπ moø-
liwoúÊ stosowania ich w urzπdzeniach na
wszystkie úwiatowe rynki.

Przewody sterownicze

Przy budowie maszyn dla wielu ga≥Ízi
przemys≥u bardzo istotnym aspektem jest
odpornoúÊ przewodÛw sterowniczych na
warunki atmosferyczne i ich niewraøli-
woúÊ na rÛøne substancje chemiczne. Przy-
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Produkty Lapp Kabel 
w mroźniach 
i urządzeniach gotujących

Produkty firmy Lapp Kabel sπ wykorzystywane w wielu ga≥Íziach przemys≥u, rÛwnieø w miej-
scach, gdzie praca odbywa siÍ w ekstremalnych warunkach. Znajdujπ zastosowanie np. w ma-
szynach przetwarzajπcych øywnoúÊ, gdzie muszπ spe≥niÊ m.in. szereg wymagajπcych norm
higienicznych. W artykule zaprezentowane sπ rozwiπzania Lapp Kabel funkcjonujπce w spi-
ralnych mroüniach liniowych typu Shock oraz liniowych urzπdzeniach gotujπcych parowo.

Rys. 1. Spiralna mroünia liniowa

Rys. 2. Spiralna mroünia liniowa ñ we wnÍtrzu temperatura spada nawet do -40oC
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k≥adem produktu spe≥niajπcego te wyma-
gania jest przewÛd ÷lflex Robust 215C
(rys. 3). Moøliwoúci jego zastosowania sπ

bardzo szerokie, poniewaø przewÛd ten
sprawdza siÍ w najtrudniejszych warun-
kach i moøe byÊ stosowany w przemyúle

spoøywczym i rozlewniczym, zw≥aszcza
w produkcji urzπdzeÒ do przetwarzania
produktÛw mlecznych i miÍsnych przy bu-
dowie obrabiarek, w sprzÍcie medycznym,
pralniach, myjniach samochodowych,
przemyúle chemicznym, w kompostowniach
i oczyszczalniach úciekÛw. ÷lflex Robust
215C moøe byÊ instalowany zarÛwno we-
wnπtrz jak i na zewnπtrz budynkÛw, na co
pozwala jego zakres temperatur pracy dla
po≥πczeÒ ruchomych giÍtkich ñ od -40 do
+80oC. Jest on wykonany z materia≥Ûw bez-
halogenowych, a ekran zapewnia kompaty-
bilnoúÊ elektromagnetycznπ i pozwala na za-
stosowanie w obszarach wraøliwych EMI.

÷lfelx Classic 110

Do standardowego sterowania spiral-
nych mroüni firma ALS uøywa przewo-
dÛw ÷lfelx Classic 110 (rys. 4) ñ ze wzglÍ-
du na bardzo szeroki zakres wykonaÒ, na-
wet do 100 øy≥ w przewodzie. Pozwala to
wykonaÊ bardzo skomplikowanπ instala-
cjÍ. PrzewÛd posiada øy≥y czarne z bia≥ymi
numerami, co ogranicza moøliwoúÊ po-
my≥ki praktycznie do zera. Korzyúciπ z je-
go stosowania jest oszczÍdnoúÊ miejsca
dziÍki mniejszym úrednicom zewnÍtrznym
przewodu oraz wysokie bezpieczeÒstwo
instalacji dziÍki napiÍciu prÛby 4 kV.

÷lflex Classic 110CY

W miejscach, w ktÛrych wystÍpujπ za-
k≥Ûcenia elektromagnetyczne, firma ALS
stosuje przewÛd ÷lflex Classic 110CY
(rys. 4) ñ ekranowany, w oplocie z ocyno-
wanych drucikÛw miedzianych, zapewnia-
jπcy poprawnπ pracÍ napÍdÛw oraz ochro-
nÍ przed wp≥ywem zak≥ÛceÒ. PrzewÛd ten
posiada wysoki stopieÒ pokrycia ekranem
o niskiej impedancji transferowej (maks.
250 Ω/km przy 30 MHz). Stosowany jest
zazwyczaj w úrodowisku wraøliwym na
zak≥Ûcenia elektromagnetyczne.

Po≥πczenia wewnπtrz 

szafy sterowniczej

Do wykonywania po≥πczeÒ wewnπtrz
szafy sterowniczej firma ALS wykorzy-
stuje przewody Lapp Kabel H05V-K oraz
H07V-K (rys. 5). Ich rÛønorodna kolory-
styka (14 kolorÛw dostÍpnych od rÍki)
pozwala w prosty sposÛb identyfikowaÊ
obwody. Znaczenie dla wygody instalato-
ra ma rÛwnieø sposÛb ich pakowania
w kartonowe pude≥ka, dziÍki czemu prak-
tycznie do zera ogranicza siÍ moøliwoúÊ
poplπtania przewodu oraz u≥atwia trans-
port.
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Rys. 3. PrzewÛd ÷lflex Robust 215C w maszynie firmy ALS

Rys. 5. WnÍtrze szafy sterowniczej ñ przewody H05V-K i H07V-K

Rys. 4. Szafa sterownicza pod≥πczona przewodami ÷lflex Classic 110 i 110CY

Rys. 6. PrzewÛd ÷lflex Servo FD 796
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Przewody 
do po≥πczeÒ silnikowych 

i aplikacji ruchomych

Do po≥πczeÒ pomiÍdzy silnikiem a na-
pÍdami servo oraz do pracy w ruchomych
czÍúciach maszyn w urzπdzeniach ALS
uøywane sπ przewody ÷lflex Servo FD
796 (rys. 6). Sprawdzajπ siÍ one w pracy
przy duøej prÍdkoúci w prowadnicach ≥aÒ-
cuchowych, pozwalajπ takøe na uzyskanie
wiÍkszych przyspieszeÒ maszyn, co zna-
czπco podnosi wydajnoúÊ produkcji. Po-
zwala to takøe na zmniejszenie nawet do
96% czasu przestojÛw. PrzewÛd jest wy-
trzyma≥y, kompaktowy i lekki.

Akcesoria

Aby zapewniÊ odpowiedni, jednolity
standard instalacji, firma ALS oprÛcz prze-
wodÛw korzysta rÛwnieø z akcesoriÛw
Lapp Kabel. Do wyprowadzenia przewo-
dÛw elektrycznych z szafy sterowniczej
stosowane sπ d≥awnice kablowe Skintop
MS-M (rys. 7). Decyduje o tym ich wyso-

ka niezawodnoúÊ, dobre odciπøe-
nie przewodu, a takøe duøe
zmienne zakresy zaciskania.
D≥awnice wykonane sπ z mosiπ-
dzu niklowanego oraz wystÍpujπ
w bardzo szerokiej gamie rozmia-
rÛw (M12x1,5-M110x2). Posia-
dajπ takøe bardzo wysoki stopieÒ
ochrony instalacji IP69K, a wiÍc
zachowujπ pe≥nπ szczelnoúÊ pod-
czas czyszczenia maszyn i insta-
lacji gorπcπ wodπ nawet pod wy-
sokim ciúnieniem. Dla uzyskania
stopnia szczelnoúci IP69K zaleca siÍ sto-
sowanie d≥awnic Skintop MS-M z przewo-
dami: ÷lflex Robust 200, H07RN8-F lub
H07RN-F. Istotnym czynnikiem przy za-
bezpieczaniu instalacji d≥awnicami MS-M
jest fakt, iø posiadajπ one dobrπ odpornoúÊ
chemicznπ, sπ odporne na korozjÍ, uszko-
dzenia mechaniczne oraz kwasy i charak-
teryzujπ siÍ moøliwoúciπ pracy w szerokim
zakresie temperatur (przy po≥πczeniach
statycznych od -40 do +110oC). Waønym
czynnikiem przy wyborze d≥awnic Lapp
Kabel by≥ teø fakt, iø firma ALS dzia≥ajπc
na úwiatowych rynkach spotyka siÍ z rÛø-
nymi gwintami przy≥πczeniowymi, a sto-
sujπc d≥awnice Skintop moøe swobodnie
wybieraÊ pomiÍdzy gwintami PG, me-
trycznym i gwintem NPT (calowym). Nie
wszystkie aplikacje wymagajπ d≥awnic
mosiÍønych, stπd ALS stosuje rÛwnieø
d≥awnice poliamidowe Skintop ST (rys. 8)
ñ przede wszystkim ze wzglÍdu na ich bar-
dzo szeroki i p≥ynny zakres d≥awienia. 

Kaøda wersja d≥awnicy Skintop moøe
byÊ dostarczona z uszczelniajπcym wk≥a-
dem redukcyjnym dla mniejszych úrednic
przewodÛw. D≥awnice posiadajπ rÛwnieø

zintegrowane zabezpieczenie antywibra-
cyjne, dajπce gwarancjÍ øe d≥awnica sama
siÍ nie rozkrÍci nawet pod wp≥ywem wi-
bracji, oraz neoprenowy pierúcieÒ uszczel-
niajπcy ñ zapewniajπcy hermetyczne za-
mkniÍcie (IP68). WystÍpuje tu rÛwnieø
szeroka gama dodatkowych akcesoriÛw
(np. redukcje, wk≥ady wieloprzepustowe). 

Do uziemienia ekranu przewodÛw ekra-
nowanych moøna rÛwnieø zastosowaÊ
d≥awnicÍ Skintop MS-M Brush (rys. 9),
zapewniajπcπ kompatybilnoúÊ elektroma-
gnetycznπ przy tworzeniu tego rodzaju po-
≥πczeÒ. MS-M Brush to uniwersalna d≥aw-
nica, ktÛra oprÛcz uziemienia ekranu po-
zwala na jednoczesne uszczelnienie prze-
wodu.

Tak jak w przypadku przewodÛw, ja-
koúÊ akcesoriÛw podlega sta≥emu nadzo-
rowi i jest potwierdzona przez liczne miÍ-
dzynarodowe aprobaty.
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Rys. 7. D≥awnica kablowa Skintop MS-M

Rys. 8. D≥awnice poliamidowe Skintop ST

Rys. 9. D≥awnica Skintop MS-M Brush

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
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