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Szybki rozwÛj przemys≥u wymusza
stosowanie coraz nowszych i dos-
konalszych rozwiπzaÒ. Metody pro-

dukcji, takie jak t≥oczenie, toczenie, odle-
wanie i kszta≥towanie profili sπ stale ulep-
szane i optymalizowane. Styki elektryczne
sπ t≥oczone automatycznie, co w efekcie
daje ich wysokπ precyzjÍ oraz jakoúÊ. Sπ
one powlekane cynπ, srebrem czy teø z≥o-
tem i mogπ byÊ wyprodukowane ca≥kowi-
cie automatycznie.

Wiele wariantÛw

Z≥πcza wykorzystywane sπ przede wszys-
tkim w miejscach, gdzie przewody zewnÍt-
rzne doprowadzajπ do urzπdzenia zasilanie
lub sterowanie oraz wyprowadzajπ na zew-
nπtrz urzπdzenia sygna≥y pomiarowe. Ze
wzglÍdu na to, øe z≥πcza najczÍúciej zloka-
lizowane sπ na zewnπtrz urzπdzenia, wysta-
wione sπ na ekstremalne czynniki úrodowis-
kowe. Uøytkownik ma jednak moøliwoúÊ wy-
boru nie tylko spoúrÛd ca≥ego szeregu ty-
pÛw, ale rÛwnieø rÛønorodnych materia≥Ûw,
dopasowujπc z≥πcze do swoich wymagaÒ. 

Jednym z najwiÍkszych producentÛw
z≥πczy przemys≥owych jest firma Contact
Connectors. Zosta≥a za≥oøona w roku 1966
i od poczπtku istnienia jest cz≥onkiem gru-
py Lapp. 

Produkty firmy sπ sprzedawane pod zna-
kiem handlowym Epic. Oferowane z≥πcza
charakteryzujπ siÍ ma≥π rezystancjπ stykÛw
(2 mΩ) duøπ odpornoúciπ mechanicznπ
i pozwalajπ na wykonanie wielu cykli
za≥πcz-roz≥πcz. DziÍki zastosowaniu d≥aw-
nic serii Skintop uzyskuje siÍ w nich sto-
pieÒ szczelnoúci z≥πcza na poziomie IP 65
(z≥πcza prostokπtne) lub nawet IP 67 (z≥π-
cza okrπg≥e).

Asortyment oferowany przez firmÍ jest
bardzo bogaty. Schematyczny przeglπd naj-
popularniejszych grup wyrobÛw znajdujπ-
cych siÍ w ofercie firmy Contact Conne-
ctors przedstawia tabela nr 1.
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Podstawowπ zaletπ stosowania z≥πczy jest moøliwoúÊ bardziej ekonomicznej i elastycznej
budowy linii produkcyjnych. Pozwala to na budowÍ urzπdzeÒ przy wykorzystaniu podze-
spo≥Ûw rÛønych producentÛw. Jest to moøliwe z uwagi na standaryzowane interfejsy
po≥πczeÒ. Standaryzacja zapewnia ogÛlnoúwiatowπ dostÍpnoúÊ tych samych typÛw z≥πczy.
Istotne sπ takøe ekonomiczne korzyúci, wynikajπce z zastosowania z≥πczy podczas produkcji
dÛbr wytwarzanych masowo, np. oszczÍdnoúÊ czasu podczas awarii.

Z≥πcza naleøπ do grupy zaawansowanych
technicznie elementÛw elektromechanicznych.
Mogπ przekazywaÊ sygna≥y s≥aboprπdowe,
úwiat≥o, zasilanie lub wszystkie te sk≥adniki jed-
noczeúnie. 
Obszarami, w ktÛrych najczÍúciej i z powodze-
niem od wielu lat stosuje siÍ z≥πcza sπ: prze-
mys≥ elektroniczny, przemys≥ samochodowy,
przemys≥ budowy maszyn, telekomunikacja,
przemys≥ lotniczy, a nawet technologie zwiπ-
zane z eksploracjπ przestrzeni kosmicznej.

Z≥πcza w przemyúle

Rys. 1. Typy obudÛw z≥πczy przemys≥owych

Tabela 1. Dane techniczne z≥πcz Epic



W zaleønoúci od zastosowania (sterowanie, zasilanie) oraz od
konkretnych warunkÛw montaøowych stosuje siÍ inne wk≥ady
oraz inne obudowy. 

FunkcjonalnoúÊ systemu jest bardzo wysoka, poniewaø do
konkretnej obudowy moøna dopasowaÊ wiele rÛønych wk≥adÛw.
ZarÛwno wk≥ady rÛøniπce siÍ funkcjπ, iloúciπ pinÛw, czy teø
sposobem montaøu przewodÛw mogπ byÊ samodzielnie wybrane
i z≥oøone przez uøytkownika.

Produkcja tokarek

Jednym z uøytkownikÛw z≥πczy firmy Contact jest J.G. Weisser
Soehne ñ producent tokarek dla przemys≥u motoryzacyjnego oraz
komponentÛw takich jak elementy skrzyÒ biegÛw i silnikÛw
produkowanych przy pomocy tokarek. Firma za≥oøona w 1856
przez Johanna Georga Weissera posiada 145-letnie doúwiadcze-
nie w zaopatrywaniu rÛønego rodzaju ga≥Ízi przemys≥u.

Firma Weisser podjÍ≥a siÍ zaprojektowania, produkcji i sprze-
daøy tokarki, przy pomocy ktÛrej bÍdzie moøliwe wyprodu-
kowanie tarcz hamulcowych o úrednicy do 400 mm i wadze do 15
kg. Precyzja wykonania tarcz musia≥a siÍgaÊ tysiÍcznej czÍúci
milimetra. Tokarki firmy Weisser wyposaøone sπ w z≥πcza
Conntact Connectors, a dok≥adnie w seriÍ Epic obudowy 
H-A i H-B oraz wk≥ady H-BE i HD.

Tokarki serii Univertor A cechujπce siÍ kompaktowym i solid-
nym wykonaniem zabezpieczane sπ przed wieloma rodzajami
uszkodzeÒ poprzez zastosowanie obudÛw H-A i H-B o stopniu
ochrony IP65.

Wk≥ady serii HB-E (rys. 2) gwarantujπ niezawodnoúÊ pracy
urzπdzenia w szerokim zakresie napiÍÊ i natÍøeÒ prπdu.

Wk≥ady serii H-D oferujπ te same parametry przy znacznie
zwiÍkszonej liczbie dostÍpnych stykÛw i jednoczeúnie zmniejszo-
nych rozmiarach. 

Øywienie cielπt

Innym przyk≥adem efektywnego zastosowania z≥πczy jest
automatyczny system karmiπcy dla cielπt produkowany przez
Forster-Technik GmbH i stosowany w wielu wzorcowych farmach
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Europy. Nied≥ugo po urodzeniu cielÍ
otrzymuje specjalnπ obroøÍ wraz z tran-
sponderem (rys. 3), od ktÛrego zaleøy jak
czÍsto i jak duøo oraz kiedy i jakiej za-
wartoúci poøywienie bÍdzie ono otrzymy-
waÊ. 

Poprzez zastosowanie specjalnego opro-
gramowania wszelkie czynnoúci dotyczπce
obs≥ugi i kontroli systemu dajπ oszczÍd-
noúÊ czasu i wysi≥ku. Dowodem na zasto-
sowanie rozwiπzaÒ o wysokim poziomie
technologicznym jest sztuczny sutek, ktÛry
podczas karmienia mierzy temperaturÍ
zwierzÍcia, co umoøliwia wczesne wykrycie
ewentualnej choroby. Stand Alone 2 Plus
i Stand Alone 2000 to samodzielne stano-
wiska automatycznego systemu karmiπ-
cego. Stand Alone 2000 (rys. 4) zosta≥ na-
grodzony przez Niemiecki Zwiπzek Rol-
niczy z≥otym medalem w dziedzinie auto-
matyzacji w rolnictwie. 

Z≥πcza serii Epic zastosowane przez
Forster-Technik GmbH zapewni≥y spraw-

ne i niezawodne dzia≥anie urzπdzeÒ nawet
w ciÍøkich warunkach úrodowiskowych.

Obudowy 
typu Epic H-A

Prostokπtne obudowy tej serii posiadajπ
kompaktowy i wygodny w stosowaniu
kszta≥t oraz innowacyjny mechanizm kla-
mer. Ponadto oferujπ wysokπ ochronÍ me-
chanicznπ. Inøynierowie z Forster-Technik
w obudowach H-A od wielu lat stosujπ
wk≥ady dla duøej liczby stykÛw (do 128)
serii Epic H-D zarÛwno dla stykÛw odle-
wanych, jak i t≥oczonych.

Z powodzeniem stosowane sπ rÛwnieø
wk≥ady typu Epic Sta w maszynach kar-
miπcych, ktÛrych roczna produkcja siÍga
blisko 3 tys. sztuk. Obecnie produkty firmy
Forster-Technik GmbH stosowane sπ
w ponad 40 krajach. 

Daniel Betlej

Autor jest pracownikiem

firmy Lapp Kabel
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Rys. 3. CielÍ posiada obroøÍ wraz z transponde-
rem, ktÛry decyduje o sposobie karmienia zwie-
rzÍcia

Rys. 4. 
Stand Alone 2000 ñ
samodzielne
stanowisko
automatycznego
systemu
karmiπcego

Lapp Kabel Sp. z o.o.
D≥ugo≥Íka 55-095 MirkÛw
ul. Wroc≥awska 33 d
tel. (71) 346 73 80
fax (71) 315 22 65
info@lapppolska.pl
www. lapppolska.pl

Rys. 5. Obudowa wtyczki Da-Vinci H-B

Rys. 6. Obudowa gniazda Da-Vinci H-B
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