
Wbudowie nowoczesnych insta-
lacji elektrycznych duøy nacisk
po≥oøony jest na bezpieczeÒ-

stwo ludzi. W zwiπzku z tym pojawia siÍ
szereg nowych rozwiπzaÒ konstrukcyjnych
i produktowych, m.in. takøe w produkcji
kabli elektrycznych. 

Kable bezhalogenowe

W zakresie oprzewodowania jednym z naj-
nowszych produktÛw sπ kable bezhalogeno-
we. Do ich wytwarzania uøywa siÍ materia-
≥Ûw niezawierajπcych chloru, bromu, fluoru
i jodu ñ stanowiπcych grupÍ halogenÛw. Wy-
mienione pierwiastki, uwalniajπc siÍ z izola-
cji podczas poøaru, tworzπ z powietrzem bar-
dzo korozyjne i toksyczne zwiπzki ñ trujπce
i ørπce dla ludzi oraz dzia≥ajπce niszczπco na
dobra rzeczowe. Do izolacji halogenowych
naleøπ np. polichlorek winylu (PVC), kau-
czuk chloroprenowy (CR), chlorowany poli-
etylen (CM), chlorosulfonated polyethylene
(CSM) czy wÍglowodory fluoru.

Bezhalogenowe sπ z kolei np. polimery,
takie jak polietylen (PE) lub polipropylen
(PP). Materia≥y te w swojej pierwotnej po-
staci sπ jednak ≥atwopalne i nie gaszπ siÍ
same. Dlatego dla wymogÛw bezpieczeÒ-
stwa jako pow≥oki kabli muszπ byÊ wyko-
nane w wersji ciÍøkopalnej i samogasnπ-
cej. Uzyskuje siÍ to dziÍki zastosowaniu
mieszanek polimerÛw zawierajπcych úrod-
ki chroniπce przed p≥omieniami. Takie
substancje to m.in. wodorotlenek alumi-
nium, ktÛry przy ogrzewaniu, poprzez od-
dzielenie wody krystalicznej, z jednej stro-
ny och≥adza miejsce poøaru, a drugiej,
przez uwalniajπcπ siÍ parÍ wodnπ, unie-
moøliwia dop≥yw tlenu i dusi p≥omienie.

Obecne wymogi bezpieczeÒstwa dopusz-
czajπ stosowanie w okreúlonych wypad-

kach przewodÛw z p≥aszczem zewnÍtrz-
nym na bazie PVC samogasnπcym wed≥ug
normy IEC 60332.1. WiÍkszoúÊ przewo-
dÛw z oferty Lapp Kabel spe≥nia wymogi
bezpieczeÒstwa, a ich p≥aszcz zewnÍtrzny
wykonany jest úciúle wed≥ug tej regulacji.
Jednak w przypadku budynkÛw ze skupi-
skami ludzi lub tam, gdzie trzeba chroniÊ
duøe wartoúci rzeczowe, wymogi bezpie-
czeÒstwa rosnπ. W tym przypadku naleøy
zastosowaÊ przewody bezhalogenowe.

Bezhalogenowe
przewody wieloøy≥owe 

Do grupy ÷lflex firma Lapp Kabel
wprowadzi≥a szerokπ gamÍ bezhalogeno-

wych odpowiednikÛw popularnych prze-
wodÛw przy≥πczeniowych typu ÷lflex
Classic 100/100 CY, ÷lflex Classic
110/110 CY, ÷lflex Classic 115 CY czy
÷lflex Classic 110/110 CY Black 0,6/1 kV.
Ich bezhalogenowymi odpowiednikami
sπ:

ï ÷lflex Classic 100 H ñ w nowej, ulep-
szonej wersji,

ï ÷lflex Classic 110 H / 110 CH,

ï ÷lflex Classic 120 H / 120 CH,

ï ÷lflex Classic 130 H / 135 CH,

ï ÷lflex 130 H BK 0,6/1 kV / 135 CH BK
0,6/1 kV.
Wszystkie te przewody sπ bezhalogeno-

we wed≥ug IEC 60754-1, samogasnπce
wed≥ug IEC 60332-1-2 oraz nie rozprze-
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Produkty bezhalogenowe s≥uøπ do tworzenia instalacji elektrycznych odpowiadajπcych pod-
wyøszonym wymaganiom norm przeciwpoøarowym i bezpieczeÒstwa. Normy te majπ szcze-
gÛlne zastosowanie w budynkach uøytecznoúci publicznej oraz w innych miejscach, gdzie po-
øar moøe zagroziÊ øyciu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeÒstwu mienia. 
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Rys. 1. Bezhalogenowe przewody wieloøy≥owe
z oferty Lapp Kabel:
a ñ ÷lflex Classic 100 H,
b ñ ÷lflex Classic 110 H,
c ñ ÷lflex Classic 110 CH,

d ñ ÷lflex Classic 130 H,
e ñ ÷lflex Classic 135 CH,
f ñ ÷lflex Classic 130 H BK 0,6/1 kV,
g ñ ÷lflex Classic 135 CH BK 0,6/1 kV



strzeniajπ p≥omieni zgodnie z normπ IEC
60332-3-24 i IEC 60332-3-25. 

Pojedyncze 
przewody bezhalogenowe 

÷lflex Heat 125 SC to pojedyncza lin-
ka, ktÛra moøe pracowaÊ w szerokim za-
kresie temperatur, a rÛwnoczeúnie spe≥nia
najbardziej rygorystyczne wymagania od-
pornoúci ogniowej. Potwierdzeniem para-
metrÛw produktu sπ certyfikaty odporno-
úci na p≥omieÒ oraz niskiej toksycznoúci
izolacji w przypadku poøaru (bezhaloge-
nowy wed≥ug IEC 60754-1, niepodtrzymu-
jπcy p≥omieni wed≥ug IEC 60332-1-2). Ty-
powe zastosowanie dla ÷lflex Heat 125
SC to okablowanie i po≥πczenia obwodÛw
oúwietleniowych, systemÛw ogrzewania,
systemy sterowania, za≥πczania oraz roz-
dzia≥u mocy w maszynach przemys≥o-
wych, fabrykach. PrzewÛd posiada certyfi-
kat VDE.

÷lflex Heat 180 SiF to przewÛd na bazie
silikonu zgodny z wytycznymi VDE w za-
kresie niskich napiÍÊ, niezawierajπcy ha-
logenkÛw wed≥ug IEC 60754-1. Inne wy-
konania przewodÛw z rozszerzonym za-
kresem temperatur pracy to ÷lflex Heat
180 SiD, ÷lflex Heat 180 SiF/GL. H05Z-
-K oraz H07Z-K to bezhalogenowe linki
spe≥niajπce nie tylko standardy HAR, ale
majπce lepszπ odpornoúÊ ogniowπ zgodnie
z IEC 60332.3 i IEC 60332.1. 

Inne produkty 
bezhalogenowe

Inne produkty bezhalogenowe z oferty
Lapp Kabel to m. in.:

ï Skintop ST-HF-M ñ d≥awnica bezhalo-
genowa wykonana z poliamidu UL 94
V0,

ï Silvyn Rill PA 6/PA 12 ñ poliamidowe
karbowane rury os≥onowe w wysokim
stopniu odporne na oleje, benzyny, kwa-
sy i rozpuszczalniki, posiadajπce aproba-
ty kolejowe,

ï Silvyn LCCH-2 ñ giÍtki, stalowy wπø
ochronny pokryty p≥aszczem z tworzywa
bezhalogenowego z klasπ palnoúci zgod-
nπ z UL94 V0, odporny na úciskanie,
z moøliwoúciπ u≥oøenia go bezpoúrednio
w ziemi.

Podsumowanie

W przypadku instalacji wymagajπcych
zwiÍkszonego bezpieczeÒstwa poøarowe-
go waøne jest, aby zastosowane kompo-
nenty w jak najwiÍkszym stopniu ograni-
cza≥y moøliwoúÊ rozprzestrzeniania siÍ
ognia oraz minimalizowa≥y zadymienie.
Z tego teø wzglÍdu oczekuje siÍ, aby za-
rÛwno przewody, jak i akcesoria by≥y sa-
mogasnπce, nie rozprzestrzenia≥y p≥omie-
nia, a takøe nie wydziela≥y toksycznych
gazÛw. Pe≥na ofertπ rozwiπzaÒ Lapp Ka-
bel zosta≥a zaprezentowana na stronie in-
ternetowej www.lapppolska.pl.

Tomasz Nowacki 

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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Rys. 2. Pojedyncze przewody bezhalogenowe
Lapp Kabel:
a ñ ÷lflex Heat 125 SC,
b ñ ÷lflex Heat 180 SiF,
c ñ ÷lflex Heat 180 SiD,

d ñ ÷lflex Heat 180 SiF/GL,
e ñ ÷lflex Heat 180 FZLSi,
f ñ H05Z-K,
g ñ H07Z-K

Rys. 3. Bezhalogenowe produkty Lapp Kabel
w zakresie osprzÍtu:
a ñ d≥awnica Skintop ST-HF-M,
b ñ karbowane rury os≥onowe Silvyn Rill PA 6/PA
12,
c ñ giÍtki, stalowy wπø ochronny Silvyn LCCH-2 
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b)

c)
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