
System ochrony przewodów

Firma Lapp Kabel jest producentem 
bardzo szerokiej gamy zarówno przewodów 
elektrycznych jak i systemów ich ochrony. 
Dziêki  c i¹g³emu unowoczeœnianiu  i  
poszukiwaniu nowych rozwi¹zañ przy 
j ednoczesnym nac i sku  na  j akoœæ  i  
bezpieczeñstwo, Lapp Kabel znajduje siê w 
grupie  najbardzie j  poszukiwanych i  
wiarygodnych dostawców, gwarantuj¹cych 
bezpieczeñstwo i niezawodnoœæ oferowanych 
systemów.
Na ca³y system ochrony przewodu sk³ada siê 
kilka elementów: wê¿e ochronne, d³awnice, 
z³¹czki oraz elementy mocuj¹ce wê¿e, 
sprzedawane przez firmê pod wspólnym 
znakiem handlowym SYLVYN®.
 Zmiany na polskim rynku instalacyjnym oraz 
wzrost „kultury” instalacji jak i wymogi 
inwestorów wp³ynê³y na koniecznoœæ 
wykorzystania wê¿y ochronnych. Do ich 
stosowania zmusza nas równie¿ rozwój 
technologii, który przek³ada siê na prace 
przewodów w wiêkszym stresie mechanicznym 
oraz agresywniejszym œrodowisku (oleje, 
kwasy, ³ugi) jak i wymogi bezpieczeñstwa.
Dziêki temu rynek systemów ochrony 
przewodów notuje w ostatnich latach 
dynamiczny wzrost, pomimo braku w Polsce, w 

przeciwieñstwie do rynków np. niemieckiego 
czy amerykañskiego, regulacji prawnych 
dotycz¹cych stosowania wê¿y ochronnych. 
Poni¿ej dokonamy krótkiego przegl¹du 
rodzajów oraz celu stosowania wê¿y 
os³onowych i z³¹czek do nich pasuj¹cych.

Korzyœci ze stosowania wê¿y 
os³onowych

 Ze stosowania wê¿y ochronnych p³yn¹ trzy 
podstawowe korzyœci:
! zabezpieczenie mechaniczne - ochrona przed 

przetarciem lub przeciêciem izolacji 
przewodu,

! zabezpieczenie chemiczne  zapewnia 
niezawodnoœæ i bezpieczeñstwo instalacji w 
p r z y p a d k u  w y s t ¹ p i e n i a  z w i ¹ z k u  
chemicznego, wilgoci czy py³ów,

! estetyka instalacji.
O ile zabezpieczenie mechaniczne i 

chemiczne wydaje siê byæ oczywist¹ korzyœci¹ 
p³yn¹c¹ z zastosowania wê¿y ochronnych, to 
estetyka mo¿e byæ elementem dyskusyjnym. 
Jednak estetyka to nie tylko ³adny wygl¹d 
instalacji, mimo ¿e coraz wiêcej inwestorów 
przyk³ada do niego du¿¹ wagê, ale równie¿ jej 
funkcjonalnoœæ. Wynika ona z oferowania przez 
Lapp Kabel kompletnych systemów ochrony 

przewodów, gdzie poza bogat¹ ofert¹ wê¿y 
ochronnych znajduj¹ siê ³atwe w monta¿u i 
demonta¿u z³¹czki. Z³¹czki te wykorzystuj¹c 
budowê wê¿a zapewniaj¹ doskona³e pod 
wzglêdem mechanicznym po³¹czenie. 

Rodzaje wê¿y ochronnych

Z uwagi na szerok¹ ofertê wê¿y 
ochronnych firmy Lapp Kabel przedstawiamy 
kilka rodzajów os³on, które funkcjonuj¹ ju¿ na 
polskim rynku oraz wymagaj¹ szczególnej 
uwagi. Trudno jest zdefiniowaæ, który w¹¿ 
posiada lepsz¹ lub gorsz¹ odpornoœæ 
mechaniczn¹ lub chemiczn¹. Dobór wê¿a 
pozostaje w gestii projektanta lub instalatora, 
który decyduje o konkretnej os³onie w 
zale¿noœci od wymogów instalacji i warunków 
jej pracy.

SYLVYN® LCC, SYLVYN ® AS
Ciesz¹cy siê du¿ym uznaniem klientów 

w¹¿ ochronny SYLVYN® LCC to wysoce 
giêtki, metalowy w¹¿ ochronny. Wewnêtrzn¹ 
jego warstwê stanowi w¹¿ ze zwiniêtej 
profilowanej i ocynkowanej taœmy stalowej, a 
zewnêtrzn¹ warstwê czarna pow³oka ze 
specjalnego tworzywa sztucznego. Dziêki tej 
budowie daje on wysok¹ ochronê mechaniczn¹ i 
wykazuje du¿¹ odpornoœæ na wodê, oleje, kwasy 

Postêp techniczny wymaga coraz bardziej zaawansowanych technologii, a co za tym idzie coraz 
bardziej odpowiedzialnych za wszelkie procesy, instalacji elektrycznych. Instalacje powinny byæ 
niezawodne i ca³kowicie bezpieczne, st¹d bardzo istotna staje siê ochrona przewodów. Nikogo 
nie dziwi wiêc wiêksze zainteresowanie i zwiêkszony popyt na wê¿e ochronne stanowi¹ce dla 
przewodów ochronê mechaniczn¹ i zabezpieczenie przed dzia³aniem zwi¹zków chemicznych.

Wê¿e ochronne
potrzeba czy koniecznoœæ



i inne chemikalia. Dlatego te¿ zaleca siê 
stosowaæ go w uci¹¿liwych warunkach, przy 
wysokich obci¹¿eniach mechanicznych, w 
których spe³nia on wymagania wysokiej 
elastycznoœci. Zastosowanie do wê¿a LCC 
metalowych z³¹czek (LGF lub LGS) umo¿liwia 
solidne zamocowanie wê¿a do urz¹dzenia (np. 
silnik czy obudowa szafy) ze stopniem ochrony 
IP 54. Dostêpny równie¿ w wykonaniu bez 
pow³oki z tworzywa- SYLVYN® AS.

SYLVYN® FPS,  SYLVYN® FD-PU
Inna ciekaw¹ os³on¹ jest w¹¿ SYLVYN® 

FPS. Ten bardzo elastyczny w¹¿ os³onowy 
sk³ada siê z rurki z elastycznego  PCV w œrodku 
której znajduje siê spirala z izolowanego drutu 
stalowego. Dziêki swojej budowie jest on lekki, 
posiada wysok¹ stabilnoœæ kszta³tu i zapewnia 
du¿¹ szczelnoœæ. Zastosowane materia³y s¹ 
odporne na kwasy, oleje i nie zawieraj¹ silikonu, 
którego obecnoœæ jest wykluczona podczas 
niektórych procesów technologicznych (np. 
lakiernie). Pasuj¹ce do wê¿a FPS z³¹czki z 
tworzywa sztucznego gwarantuj¹ pewny i ³atwy 
monta¿ i dobre uszczelnienie (IP 65). 
Po³¹czenie za pomoc¹ z³¹czek miêdzy wê¿em a 
maszyn¹ jest ³atwe i trwa³e i jednoczeœnie w 
wysokim stopniu odporne na ci¹gniêcie i 
wstrz¹sy.

Interesuj¹cym rozwi¹zaniem jest w¹¿ 
SYLVYN® FD-PU. Wykonany jest jak FPS , z 
tym ¿e zewnêtrzna rurka wykonana jest z 
niebieskiego poliuretanu. Materia³ ten zapewnia 
wysok¹ odpornoœæ na oleje, kwasy, zasady i 

O paliwa oraz temperaturê (100 C). FD-PU jest 
równie¿ odporny na promienie ultrafioletowe, 
co pozwala zastosowaæ go na zewn¹trz 
budynku.

SYLVYN® RILL, SYLVYN® HCC
W strefach gdzie instalacje pracuj¹ w 

O podwy¿szonych temperaturach (do 115 ) 
znakomit¹ ochronê przewodów zapewni¹ 
Pañstwu wê¿e SYLVYN® RILL, HCC. Wê¿e te 
s¹ karbowanymi rurkami, wykonanymi ze 
specjalnego poliamidu, nie zawieraj¹cego 
halogenów. Dziêki du¿ej giêtkoœci oraz 
wytrzyma³oœci na œcieranie i naciski znajduj¹ 
zastosowanie w instalacjach maszynowych, 
szczególnie przy sterowaniach ruchomych 
czêœci maszyn, jak równie¿ w wewnêtrznych 
po³¹czeniach w szafach sterowniczych i 
rozdzielczych. Charakteryzuj¹ siê one du¿¹ 
odpornoœci¹ na oleje, benzyny, kwasy i 
rozpuszczalniki zapewniaj¹c jednoczeœnie 
niepalnoœæ i samogaœniêcie (VO wg UL94). Do 
wê¿a SYLVYN® RILL firma LAPP KABEL 
oferuje bardzo szerok¹ gamê ³atwych w 
monta¿u z³¹czek zapewniaj¹cych stopieñ 

ochrony IP67. Poza z³¹czk¹ prost¹ 
dostêpne s¹ równie¿ z³¹czki k¹towe 
(90°),z³¹czka Y-kowa do po³¹czenia 3 wê¿y 
oraz z³¹czka prosta ze zintegrowanym wk³adem 
pozwalaj¹cym na jednoczesne zad³awienie 
przewodu . W¹¿ HCC umo¿liwia dodatkowo 
osi¹gniêcie stopnia ochrony IP 68 oraz mocne 
po³¹czenie nie przenosz¹ce na przewody 
obci¹¿eñ wd³u¿nych i skrêcaj¹cych.

SYLVYN® EL, SYLVYN® ELO, 
SYLVYN® ELT

W¹¿ ochronny SYLVYN® EL jest 
zbudowany z pow³oki z miêkkiego PCV z 
wtopion¹ spiral¹ z twardego PCV, która 
zapewnia stabilnoœæ kszta³tu przy zachowaniu 
du¿ej giêtkoœci. Dziêki g³adkim wewnêtrznym 
œcianom wê¿¹, przeci¹ganie przez niego 
przewodów lub linek jest u³atwione. Lapp Kabel 
oferuje tak¿e wykonania o podwy¿szonej 
o l e j o o d p o r n o œ c i  S Y L V Y N ®  E L O  i  
wytrzyma³oœci termicznej SYLVYN® ELT. 

SYLVYN® ELO zbudowany jest  
podobnie jak EL, jednak dziêki zastosowaniu 
specjalnej mieszanki PCV odporny jest na 
wiêkszoœæ olejów mineralnych i t³uszczów. W 
zwi¹zku z tym nadaje siê szczególnie do 
zastosowañ w obrabiarkach lub w miejscach 
gdzie mo¿e wykazaæ siê doskona³¹ odpornoœci¹ 
na u¿ywane tam œrodki ch³odz¹ce czy oleje i 
t³uszcze.

 SYLVYN® SP-PU
Warto równie¿ wspomnieæ o wê¿ach 

SYLVYN® SP-PU oraz Anaconda. SP-PU 
wykonany z PUR jest odporny na oleje, paliwa 
czy zmiêkczacze, zachowuj¹c jednoczeœnie 
stabilnoœæ kszta³tu dziêki zastosowaniu spirali z 
twardego PCV. Wê¿e SYLVYN® Anakonda 
posiadaj¹ wewn¹trz stalow¹ rurê z ocynkowanej 
taœmy stalowej, a zewnêtrzn¹, g³adk¹ i 
wodoszczeln¹ pow³okê stanowi PCV dziêki 
czemu wê¿e te przy dobrej giêtkoœci oferuj¹ 
jednoczeœnie obci¹¿alnoœæ sztywnych rur. Poza 
wykonaniem standardowym Lapp Kabel 
oferuje wersjê tego wê¿a o podwy¿szonej 
olejoodpornoœci lub odpornoœci termicznej.

SYLVYN® SPLIT
Nowoœci¹ na rynku jest SYLVYN® SPLIT  

dwuczêœciowy w¹¿ poliamidowy. Ten 
rozszczepiony w¹¿ znajduje zastosowanie przy 
zabezpieczeniu istniej¹cych instalacji bez 
koniecznoœci ich roz³¹czania jak równie¿ w 
przypadku gdy poza ochron¹ chemiczn¹ czy 
mechaniczn¹ instalacji niezbêdny jest jej czêsty 
serwis. Warto podkreœliæ, i¿ mimo swej 
dwuczêœciowej budowy oraz rozk³adalnej 
z³¹czki, SYLVYN® SPLIT zapewnia wysoki 

SILVYN® LCC

SILVYN® AS

SILVYN® EL

SILVYN® SPLIT

SILVYN® FPS

Wê¿e os³onowe i z³¹czki 

 1 SILVYN® FD-PU, z³¹czka SILVYN® US
  2 SILVYN® USK
  3 SILVYN® SP-PU, z³¹czka SILVYN® SSV
  4 SILVYN® SSVZ
  5 SILVYN® USK
  6 SILVYN® RILL, z³¹czka SILVYN® KLICK-GP
  7 SILVYN® KLICK-Y
  8 SILVYN® KLICK-WP
  9 SILVYN® KLICK-F
10 SILVYN® URC, z³¹czka SILVYN® HG
11 SILVYN® HW
12 SILVYN® DUO 
13 SILVYN® HF
14 SILVYN® HCC, z³¹czka SILVYN® HG
15 SILVYN® DUO
16 SILVYN® HF
17 SILVYN® HW



stopieñ ochrony IP 43 w temperaturach do 
O120 C przy jednoczesnej du¿ej odpornoœci na 

oleje czy paliwa.

Podsumowanie

Przedstawione w tym artykule informacje 
nie wyczerpuj¹ w pe³ni tematu wê¿y 
ochronnych, ich rodzajów, zastosowañ i 
wykonañ. Stanowi¹ jedynie próbê przybli¿enia 
problemu ochrony instalacji i sposobu ich 
rozwi¹zywania. Nie ulega jednak w¹tpliwoœci i¿ 
wê¿e  ochronne  s tanowi¹  znakomi te  
zabezp ieczen ie  p rzewodów i  kab l i .  
Jednoczeœnie ró¿norodnoœæ materia³ów u¿ytych 
do ich produkcji pozwala tak dobraæ os³onê, aby 
zapewniæ pewne jej dzia³anie w praktycznie 
ka¿dych warunkach pracy.

Procesy produkcji jak i sprzeda¿y 
wyrobów firmy Lapp Kabel przebiegaj¹ 
zgodnie z wymogami norm ISO co wp³ywa na 
wysok¹ jakoœæ produktów i niezawodny serwis. 
Wê¿e ochronne SYLVYN® dziêki swojej 
odpornoœci na czynniki mechaniczne i 
chemiczne, ale równie¿ jakoœæ wykonania i 
funkcjonalnoœæ, znalaz³y uznanie w oczach 
wie lu  k l ien tów.  Mamy nadzie jê ,  i ¿  
przedstawione powy¿ej informacje przyczyni¹ 
siê do popularyzacji wê¿y ochronnych na 
polskim rynku instalacyjnym.
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