
Do zasilania napÍdÛw przenoúni-
kÛw i maszyn Uniroltech wyko-
rzystywane sπ przewody grupy

÷lflex Classic. ZarÛwno wykonania ekra-
nowane jak i nieekranowane cechuje wy-
soka jakoúÊ, elastycznoúÊ oraz ≥atwoúÊ
zdejmowania izolacji, co ma znaczenie
przy kablowaniu linii o d≥ugoúciach prze-
kraczajπcych 100 m i wyposaøonych
w kilkanaúcie napÍdÛw. Wyroby takie jak
÷lflex Classic 100 (rys. 3a) sprawdzajπ siÍ
do tradycyjnych zasileÒ w suchych i wil-
gotnych pomieszczeniach przy úrednich
obciπøeniach mechanicznych, a ÷lflex
Classic 100 CY (rys. 3b) w obszarach
EMI (zak≥Ûcenia elektromagnetyczne).
NajwiÍksze dostÍpne przekroje tych po≥π-
czeÒ oferowane przez Lapp Kabel to
4G185 mm2, ale nawet w tych wykona-
niach przewody sπ giÍtkie, co u≥atwia ich
uk≥adanie w korytach kablowych czy bez-
poúrednie manipulowanie przewodem
w ograniczonej przestrzeni przy pod≥π-
czaniu silnika.

Do mniejszych napÍdÛw oraz sterowa-
nia wykorzystywane sπ teø przewody
÷lflex Classic 110 (rys. 4a) oraz ekrano-
wane ÷lflex Classic 110 CY (rys. 4b), ktÛ-
re cechuje napiÍcie nominalne U0/U:
300/500 V, bardzo dobre parametry tech-
niczne oraz szeroka gama wykonaÒ, nawet
do 100 øy≥ w jednym przekroju. Dodatko-
wπ zaletπ sπ øy≥y koloru czarnego z bia≥ym
nadrukiem cyfrowym, co pozwala na ≥atwπ
identyfikacjÍ poszczegÛlnych øy≥, szcze-
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Produkty Lapp Kabel 
w systemach transportu
wewnętrznego Uniroltech
Paweł Królikowski

Uniroltech dostarcza kompletne, zautomatyzowane linie transportu oraz pojedyncze, proste
urzπdzenia, bazujπce na rozwiπzaniach standardowych jak i wykonane na zamÛwienie. Linie
Uniroltech integrujπ maszyny i urzπdzenia tj.: roboty, uk≥adnice, windy, owijarki, obrotnice, wa-
gi przep≥ywowe oraz systemy: pozycjonujπce, drukowania i etykietowania produktÛw. Do-
stawcπ elementÛw infrastruktury do zasilania oraz sterowania urzπdzeniami ñ przewodÛw,
d≥awnic, peszli, z≥πczy oraz prowadnic ≥aÒcuchowych Brevetti Stendalto ñ jest Lapp Kabel.

Rys. 1. Przenoúnik rolkowy firmy Uniroltech 

Rys. 2. Zasilanie i sterowanie napÍdu przewodami ÷lflex



gÛlnie w miejscach o s≥abym oúwietleniu,
ktÛre niedok≥adnie odwzorowuje kolory.

Uk≥ady transportujπce 
w ch≥odniach

Elementy okablowania systemÛw mon-
towanych w ch≥odniach, mroüniach i uk≥a-
dach napowietrznych muszπ byÊ czÍsto
odporne na ujemne temperatury, nie tracπc
jednoczeúnie swoich w≥aúciwoúci. Do ta-
kich produktÛw naleøy m.in. ÷lflex Clas-
sic 110 Cold ñ przewÛd sterowniczy za-

pewniajπcy giÍtkoúÊ w niskiej temperatu-
rze, do -30oC, przeznaczony rÛwnieø do
zastosowania na zewnπtrz. Kolejny to
przewÛd w izolacji ze specjalnej gumy
bezhalogenowej ñ H07RN-F wersja ulep-
szona ñ o mocnej konstrukcji: zanurzenie
wed≥ug normy AD8, praca na wolnym po-
wietrzu wed≥ug HD 516, olejoodporny we-
d≥ug EN 60811-404, o dobrej odpornoúci
na úcieranie, czynniki atmosferyczne, sma-
ry i oleje mineralne, do pracy w po≥πcze-
niach ruchomych od -40 do +90oC. Z prze-
wodem tym wspÛ≥pracuje d≥awnica Skin-
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Rys. 3. Przewody Lapp Kabel:
a ñ ÷lflex Classic 100
b ñ ÷lflex Classic 100 CY

Rys. 4. PrzewÛd Lapp Kabel ÷lflex Classic 110 (a) oraz ekranowany ÷lflex Classic 110 CY (b)

Rys. 5. ÷lflex Classic 110 Cold ñ przewÛd sterowniczy zapewniajπcy giÍtkoúÊ w temperaturze do -30oC

Rys. 6. Przewody wieloøy≥owe z serii ÷lflex FD o ma≥ym promieniu giÍcia 

Rys. 7. Przewody komunikacyjne Lapp Kabel z serii Unitronic
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top Cold, ktÛra dziÍki uøyciu specjalnych
materia≥Ûw uszczelniajπcych charaktery-
zuje siÍ wytrzyma≥oúciπ od -70 do +100oC. 

Uk≥ady rozdzia≥u 
oraz sztaplowania tac i kuwet

Kolejnπ gamπ urzπdzeÒ projektowanych
i budowanych przez Uniroltech pod indy-
widualne potrzeby odbiorcÛw sπ uk≥ady
rozdzia≥u oraz sztaplowania tac i kuwet.
W urzπdzeniach tych wykorzystywane sπ
prowadnice ≥aÒcuchowe Brevetti Stendal-
to i komunikacyjne przewody wieloøy≥owe
o ma≥ym promieniu giÍcia z serii ÷lflex FD
(rys. 6). Grupa przewodÛw FD oraz nowa
grupa przewodÛw Chain (w jÍzyku angiel-
skim prowadnice ≥aÒcuchowe nazywane sπ
Ñpower chainî) to specjalne konstrukcje
Lapp Kabel zaprojektowane w≥aúnie pod
kπtem wykonywania wielu ruchÛw zgina-
jπcych. W zaleønoúci od wersji, przewody
wytrzymujπ w prowadnicy ≥aÒcuchowej od
dwÛch do oúmiu milionÛw cykli zginania.
Znajπc ten parametr s≥uøby utrzymania ru-
chu mogπ zaplanowaÊ prewencyjne wy-
miany zuøytych przewodÛw podczas zapla-
nowanych postojÛw remontowych.

Kontrola procesÛw 

W zastosowaniach przenoúnikowych
stosuje siÍ duøπ liczbÍ czujnikÛw, pomia-
rÛw parametrÛw czy urzπdzeÒ specjali-
stycznych. Przy rozwiπzaniach zdecentra-
lizowanych i zastosowaniu rozproszonych
wysp (koncentratorÛw sygna≥Ûw) firma
Uniroltech wykorzystuje przewody komu-
nikacyjne typu BUS (rys. 7). W zaleøno-

úci od preferowanego przez klienta koÒco-
wego systemu sterowania, montowane sπ
przewody Unitronic BUS PB do standar-
du Profibus lub Unitronic BUS CAN wy-
korzystywane w sieci CAN Open. Jednym
z najnowszych standardÛw sieci przemy-
s≥owych jest Ethernet Przemys≥owy. BÍdπ-
cy obecnie w trendzie wzrostowym stan-
dard wymaga przewodÛw w kategorii 5e
lub wyøszej i jednoczeúnie zdolnych do
pracy w warunkach przemys≥owych. Ty-
powe przewody LAN nie spe≥niajπ drugie-
go warunku, dlatego w takich instalacjach
niezbÍdne jest uøycie przewodÛw z grupy
Etherline Cat. 5e (rys. 8).

Popularnym rozwiπzaniem przy pod≥π-
czaniu czujnikÛw do koncentratorÛw sy-
gna≥Ûw sπ konfekcjonowane przewody
S/A Unitronic Fieldbus z koÒcÛwkami
czujnikowymi M8 oraz M12, o d≥ugo-
úciach 3 / 5 / 10 / 15 / 20 m. Pozwala to na
szybki montaø, ale takøe demontaø prze-
wodu lub czujnika w przypadku uszkodze-
nia jednego z nich. Wersje gotowych prze-
wodÛw z diodami LED sygnalizujπcymi
stan pracy czujnika sπ doceniane szczegÛl-
nie przez s≥uøby utrzymania ruchu, gdyø
w prosty sposÛb pozwalajπ zidentyfikowaÊ
potencjalne nieprawid≥owoúci w dzia≥aniu
systemu sterowania. 

OsprzÍt instalacyjny

Uniroltech jako producent systemÛw
transportu wewnÍtrznego prefabrykuje tak-
øe szafy sterownicze, pulpity, kasetki ste-
rownicze. Do produkcji tych urzπdzeÒ wy-
korzystywane sπ d≥awnice Skintop ñ meta-
lowe lub z tworzywa. Dobrym rozwiπza-
niem, analogicznie do po≥πczeÒ opartych na
z≥πczach czujnikowych M12, jest stosowa-
nie z≥πczy si≥owych np. Epic H-A 3. Przy
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Rys. 8. PrzewÛd Etherline Cat. 5e do Ethernetu Przemys≥owego

Rys. 9. Konfekcjonowane przewody i przy≥πcza S/A Unitronic Fieldbus

Rys. 10. Zabezpieczenie instalacji przy uøyciu peszla Silvyn Rill oraz dedykowanych koÒcÛwek 



ich pomocy pod≥πczane sπ silniki ma≥ej mocy. WÍøe os≥onowe
Silvyn zabezpieczajπ instalacjÍ elektrycznπ przed ewentualnymi
uszkodzeniami mechanicznymi, co w przypadku systemÛw trans-
portowych jest realnym zagroøeniem z powodu bezpoúredniej bli-
skoúci transportowanych towarÛw. Peszle (rys. 10) zakoÒczone
sπ specjalnymi z≥πczkami, pozwalajπcymi na bezpoúrednie wkrÍ-
cenie w otwÛr puszki, co solidnie zabezpiecza przewÛd na ca≥ej
d≥ugoúci. Ma to szczegÛlne znaczenie w zaprezentowanym przy-
padku, gdzie na puszce zamontowany jest przycisk awaryjnego
zatrzymania maszyny, tzw. grzybek.

Oferta Lapp Kabel to rozwiπzania systemowe. Z jednej strony
u≥atwia to konstruowanie rozwiπzaÒ ñ z elementÛw wzajemnie
do siebie pasujπcych, z drugiej zaú upraszcza serwis i ogranicza
niezbÍdne stany magazynowe. 

Firma Lapp Kabel dziÍkuje pracownikom oraz zarzπdowi firmy

Uniroltech za pomoc w przygotowaniu niniejszego artyku≥u.

Pawe≥ KrÛlikowski 

Autor jest 

pracownikiem 

firmy Lapp Kabel

produkty Lapp Kabel w systemach transportu

Rys. 11. Widok szafy sterowniczej linii przenoúnikÛw tac oraz pojemnikÛw

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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