
Skintop Hygienic to d≥awnica ze sta-
li nierdzewnej, przeznaczona do
uøytku m.in. w wymagajπcym prze-

myúle spoøywczym i farmaceutycznym.
Unitronic Robust to z kolei przewody
do zastosowania w niskonapiÍciowych
sieciach przemys≥owych. ÷lflex Servo
719 CY jest natomiast uniwersalnym prze-
wodem o podwyøszonych w≥aúciwoúciach
w zakresie parametrÛw eksploatacyjnych.

D≥awnica 
Skintop Hygienic

D≥awnica kablowa Skintop Hygienic
spe≥nia warunki pozwalajπce na zachowa-
nie najwyøszych standardÛw higieny, ktÛ-
re obowiπzujπ przy produkcji øywnoúci
i lekÛw. Materia≥ klasy V4A, z ktÛrego jest
wykonana, oraz zaokrπglony kszta≥t umo-
øliwiajπ ≥atwe czyszczenie i precyzyjne do-
pasowanie. D≥awnica moøe byÊ stosowa-
na w ekstremalnych warunkach przez bar-
dzo d≥ugi okres. Produkt posiada certyfi-
kat Ecolab na rynek amerykaÒski, po-
twierdzajπcy zgodnoúÊ z normami FDA
i NFS. Oznacza to dopuszczanie do bez-
poúredniego kontaktu z øywnoúciπ w pro-
cesie produkcyjnym. Obecnie prowadzone
sπ testy d≥awnicy majπce na celu uzyska-
nie certyfikatu higienicznego wydawane-
go przez EHEDG. Ze wzglÍdu na bezpo-
úredni kontakt z øywnoúciπ i lekami, bada-
nia EHEDG sπ bardzo rygorystyczne.
Od paüdziernika 2014 r. procedura testo-
wania zmieni≥a siÍ i obejmuje testy prak-
tyczne, w ekstremalnych warunkach.
D≥awnica kablowa Skintop Hygienic jest
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Produkty Lapp Kabel 
do pracy w warunkach 
ekstremalnych
Piotr Sobkowiak

Podczas targÛw SPS IPC Drives 2014 w Norymberdze w dniach 25-27 listopada firma Lapp
Kabel zaprezentowa≥a swoje nowe rozwiπzania przeznaczone do pracy w ekstremalnych wa-
runkach przemys≥owych. WúrÛd eksponowanych produktÛw znalaz≥y siÍ: d≥awnica Skintop
Hygienic, nowe przewody Unitronic Robust oraz uniwersalny przewÛd ÷lflex Servo 719 CY. 

Rys. 1. D≥awnica kablowa Skintop Hygienic



pierwszym produktem, ktÛry spe≥ni≥ wszystkie wymagania tego
standardu. Firma Lapp spodziewa siÍ otrzymaÊ certyfikat w naj-
bliøszych miesiπcach.

Przewody 
Unitronic Robust

Rodzina przewodÛw do transmisji danych Unitronic Robust zo-
sta≥a rozszerzona o grupÍ przewodÛw do zastosowania w nisko-
napiÍciowych sieciach przemys≥owych. Sπ to przewody ze spe-
cjalnym p≥aszczem zewnÍtrznym do pracy w szczegÛlnie trud-
nych warunkach. Materia≥ zastosowany do produkcji jest odpor-
ny na szereg czynnikÛw chemicznych oraz ozon. OdpornoúÊ
na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne zgodna z norma-
mi EN50396 i HD605S2 sprawia, øe przewody Unitronic Robust
dobrze sprawdzπ siÍ w przemyúle chemicznym, inøynierii me-
dycznej, w pralniach, systemach myjni samochodowych, kompo-
stowniach, oczyszczalniach czy przy produkcji maszyn rolniczych
i narzÍdzi. 

PrzewÛd jest dostÍpny w trzech wariantach:
ï w wersji nieekranowanej,
ï w wersji ekranowanej,
ï w wersji ekranowanej, parowany.

PrzewÛd 
÷lflex Servo 719 CY

Lapp Kabel wprowadzi≥ takøe do swojej standardowej oferty
nowy, uniwersalny przewÛd ÷lflex Servo 719 CY. Znacznie u≥a-
twia to wybÛr odpowiedniego rozwiπzania dla sta≥ych instalacji.
PrzewÛd zastπpi≥ wystÍpujπce wczeúniej dwa typy przewodÛw.
Do izolacji øy≥ ÷lflex Servo 719 CY zastosowano specjalny ma-
teria≥, ktÛry zapewnia lepsze w≥aúciwoúci eksploatacyjne. 
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Rys. 2. Przewody z grupy Unitronic Robust
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Rys. 3. PrzewÛd ÷lflex Servo 719 CY


