
Szeroka gama asortymentu z³¹czy 
przemys³owych dzieli siê na kilka grup w 
zale¿noœci od zastosowania. Ze wzglêdu 
na budowê klasyfikacjê tê mo¿na 
uproœciæ i wyró¿niæ z³¹cza okr¹g³e 
sygna³owe , okr¹g³e z³¹cza si³owe oraz 
z³¹cza prostok¹tne. Na prze³omie lat 60-
tych i siedemdziesi¹tych innowacyjne 
zastosowanie z³¹czy przemys³owych 
znalaz³o swoje miejsce tylko w przemyœle 
maszynowym oraz rolniczym. 
Zmieniaj¹ca siê struktura ga³êzi 
przemys³owych przynios³a nowe pole 
zastosowañ i praktycznego wykorzystania 
zalet tego systemu. Obecnie stosuje siê je 
w robotyce, automatyce, przemyœle 
optycznym oraz przy produkcji sprzêtu 
medycznego itp. Popularnoœæ tego 
asortymentu zwi¹zana jest z ³atwoœci¹ 
monta¿u, szybk¹ obs³ug¹ i pewnoœci¹ 
mocowania.

Wiod¹cym na rynku producentem z³¹czy 
przemys³owych jest firma Contact 
Connectors. Powsta³a ona w 1966 roku i 
od pocz¹tku istnienia nale¿y do grupy 
LAPP. Inicjatyw¹ za³o¿enia tego 
przedsiêbiorstwa by³o oferowanie 

CONTACT CONNECTORS 

kompleksowych rozwi¹zañ dla 
rosn¹cych wymagañ rynku. 
Stosowanie z³¹czy z 
kompatybilnym asortymentem 
firmy LAPP ugruntowa³o pozycjê 
lidera Contact Connectors.

Najwiêksz¹ popularnoœci¹ na rynku 
®ciesz¹ siê produkty marki EPIC .

Oferowane z³¹cza charakteryzuj¹ 
siê du¿¹ odpornoœci¹ mechaniczn¹ i 
bezawaryjn¹ eksploatacj¹ przez 
d³ugi okres. Dziêki precyzyjnemu 
wykonaniu oraz zastosowaniu w 
budowie najlepszych materia³ów 
mo¿liwe jest wieloletnie wykorzys-
tanie przy czêstym wpinaniu i 
wypinaniu tych samych elementów. 
Styki -  elementy nara¿one na 
najwiêksze obci¹¿enia oferowane 
s¹ w kilku wariantach : lutowane, 
skrêcane, zaciskane z powierzchni¹ 
poz³acan¹ oraz posrebrzan¹. Ma³a 
rezystancja styków (2 mW) oraz 
wysoki stopieñ szczelnoœci (IP 65 a 
nawet IP 67)  - przy zastosowaniu 
d³awnic z serii SKINTOP 
gwarantuje spe³nienie wymogów  
najsurowszych norm europejskich.

Z³¹cza przemys³owepomys³ z przysz³oœci¹
Szybki rozwój w wiêkszoœci dziedzin przemys³u wymusza stosowanie coraz nowszych
rozwi¹zañ. Zastosowanie z³¹czy przemys³owych w szeroko pojêtej elektronice oraz bran¿y 
elektrycznej zwi¹zanej z budow¹ maszyn w znacznym stopniu przyczyni³o siê do 
spopularyzowania tej technologii. £atwe i pewne po³¹czenie odbiornika ze Ÿród³em pr¹du za 
pomoc¹ z³¹czy przemys³owych znalaz³o swoje odbicie w rosn¹cej palecie zastosowañ.
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Typy obudów z³¹czy przemys³owych



Epic  Quick & Easy  ³atwo szybko
i pewnie

®

Jednym z najnowszych projektów który 
znalaz³ swoje zastosowanie w praktyce 
jest system monta¿owy do budowy szaf 
sterowniczych. Dziêki  „bezœrubowemu” 
monta¿owi czêœci Quick & Easy 
mo¿liwe jest ³atwe i szybkie 
konfekcjonowanie. Czêœci nale¿¹ce do 
gamy tych produktów mo¿na w prosty 
sposób umieszczaæ na szynach k¹towych 
szaf sterowniczych. Dla zapewnienia 
wiêkszej wytrzyma³oœci mechanicznej 
czêœci mo¿na dodatkowo po³¹czyæ
œrubami. Dziêki odpowiedniemu 
zestawowi wyposa¿enia koduj¹cego 
mo¿liwe s¹ wymyœlne kodowania co 
sprawia, ¿e ryzyko awarii redukowane 

jest do minimum. Dziêki specjalnym 
powierzchniom na uchwytach 
mo¿liwy jest optymalny opis 
dokonywany przez u¿ytkownika
co dodatkowo zwiêksza bezpieczeñ-
stwo eksploatacji.

Kolejn¹ nowoœci¹ oferowan¹ przez 
firmê s¹ z³¹cza modu³owe.
Miniaturyzacja jest tendencj¹ 
towarzysz¹c¹ ci¹g³emu rozwojowi 
przemys³u. Ograniczona iloœæ 
miejsca podczas sk³adowania oraz 
monta¿u opisywanych elementów 
wymusza koniecznoœæ stosowania 
nowatorskich konstrukcji. Jednym z 
takich rozwi¹zañ jest z³¹cze 
modu³owe, którego najistotniejsz¹ 

Z³¹cza modu³owe

modu³owe, którego najistotniejsz¹ cech¹ 
jest ró¿norodnoœæ zastosowania. Z³¹cza 
tego typu  daj¹ mo¿liwoœæ przenoszenia 
ró¿nych sygna³ów np. sterowania i 
zasilania przy wykorzystaniu tej samej 
obudowy. Poprzez dobór konkretnych 
modu³ów u¿ytkownik sam mo¿e zbudowaæ 
z³¹cze spe³niaj¹ce okreœlone funkcje. 
Wszystkie z³¹cza posiadaj¹ mo¿liwoœæ 
kodowania, co wyklucza ryzyko pomy³ki 
przy stosowaniu podobnie wygl¹daj¹cych 
z³¹czy w tej samej szafie sterowniczej. 
Producent oferuje dodatkowo wszystkie 
narzêdzia pomocne w monta¿u i obs³udze 
w/w z³¹czy .

®

EPIC CIRCON Hybrid okreœla system 
konstrukcji zespo³owych do okablowania 
hybrydowego z okr¹g³ymi ³¹cznikami 
wtykowymi CONTACT. Dziêki temu 
powstaj¹ rozwi¹zania dostosowane do 
potrzeb klientów dla zdecentralizowanej, 
standaryzowanej automatyzacji. Wysoki 
stopieñ ochrony IP 67 zapewnia bezawa-
ryjne dzia³anie nawet w najsurowszych 
warunkach otoczenia. U¿ytkownik ma 
mo¿liwoœæ zaprojektowania w³asnego 
systemu poprzez odpowiedni dobór 
pasuj¹cych ³¹czników, konwerterów oraz 
kabli hybrydowych (œwiat³owody z 
tworzywa sztucznego plus przewody 
miedziane). Przyk³adami zastosowania 

®EPIC  CIRCON Hybrid s¹ struktury 
magistrali polowych Feldbus, czujniki 
bezwzglêdnej prêdkoœci obrotowej, 
aktywne skrzynki  I/O do okablowañ 
hybrydowych DESINA oraz uruchamianie 
zdecentralizowanych przetwornic 

®czêstotliwoœci. EPIC  CIRCON Hybrid 
posiada przy tym wszystkie zalety 
œwiat³owodowej transmisji danych:
brak zak³óceñ EMV, rozdzia³ galwaniczny, 
wysokie szybkoœci transmisji danych, ma³y 

EPIC  CIRCON Hybrid, system 
okr¹g³ych z³¹czy zespo³owych

System monta¿owy QUICK & EASY

Z³¹cze modu³owe



ciê¿ar kabli, optymalne rozwi¹zanie dla magistrali polowych 
Feldbus.

Znormalizowane standardy oraz podobne technologie sprawiaj¹, ¿e 
wyroby oferowane przez ró¿nych producentów charakteryzuj¹ siê 
podobnymi parametrami co u³atwia dobranie zamiennika. 
Najistotniejszym elementem wyboru dostawcy staje siê wiêc 
dostêpnoœæ, jakoœæ, cena oraz serwis. Firma LAPP KABEL 
Sp. z o.o. bêd¹ca na polskim rynku wy³¹cznym dystrybutorem 
z³¹czy przemys³owych CONTACT  oraz ca³oœci asortymentu 
grupy LAPP: przewodów, kabli, d³awnic oraz wê¿y os³onowych 
proponuje niezawodny serwis, szybkie dostawy, atrakcyjne ceny 
oraz doradztwo techniczne, w tym tak¿e dobór ekwiwalentnych 
zamienników dla artyku³ów innych producentów.
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