
e wspó³czesnych obiektach 
przemys³owych wszystkie Wprzewody elektryczne biegn¹ 

œciœle wyznaczonymi trasami. Bardzo 
czêsto w jednym kanale kablowym lub 
drabince w bezpoœredniej bliskoœci le¿¹ 
przewody o ró¿nych funkcjach. Spoœród 
wszystkich przesy³anych sygna³ów 
najbardziej nara¿one na zak³ócenia s¹ 
s³abopr¹dowe sygna³y pomiarowe i 
steruj¹ce. Aby ochroniæ je przed wp³y-
wem silnych pol elektromagnetycz-nych 
generowanych przez obwody si³owe, do 
transmisji danych i sterowania stosuje sie 
przewody ekranowane. Mimo identycznej 
funkcji - ochrona sygna³ów przed 
zak³óceniami, oraz podobnej budowy - 
ekran, producenci oferuj¹ dwa ró¿ne typy 
przewodów do tych zastosowañ. Dobrym 
przyk³adem s¹ tu pozornie takie same 
wyroby firmy Lapp Kabel - Ölflex Classic 
115 CY i Unitronic LiYCY.

Ölflex Classic 115 CY  
Bezpieczne sterowanie i zasilanie

Ölflex Classic 115 CY jest to 

nowoczesny ekranowany przewód 
sterowniczy i przy³¹czeniowy, spe³niaj¹cy 
wszystkie wymogi kompatybilnoœci 
elektromagnetycznej. T³umienie zak³óceñ 
elektromagnetycznych zapewnia ekran 
zbudowany z siatki miedzianej, w której 
cienkie druciki u³o¿one pod odpowiednim 
k¹tem pokrywaj¹ powierzchniê przewodu 
powy¿ej 85%. Tak wysoki stopieñ 
pokrycia ekranem sprawia, ¿e przewód 
ten jest godny polecenia wszêdzie tam, 
gdzie pojawia siê problem doboru 
przewodu w najwy¿szym stopniu 
eliminuj¹cego zak³ócenia. Jednak 
mo¿liwoœci przewodu Ölflex Classic 115 
CY nie ograniczaj¹ siê tylko do eliminacji 
zak³óceñ. Istotn¹ jego zalet¹ jest ma³a 
œrednica zewnêtrzna, uzyskana dziêki 
zastosowaniu udoskonalonej w laborato-
riach firmy Lapp Kabel specjalnej 
mieszanki izolacyjnej PVC P8/1, która 
pozwala na zredukowanie do niezbêdnego 
minimum iloœci miejsca potrzebnego do 
instalacji. Budowa ¿y³ (5 klasa skrêtu ¿y³) 
oraz bardzo dobre parametry izolacji 
powoduje ¿e przewód ten charakteryzuje 
siê du¿¹ giêtkoœci¹. U³atwia to ich monta¿ 

nawet przy przekrojach takich jak np.: 4 x 
225 mm . Ölflex Classic 115 CY spe³nia 

równie¿ najsurowsze wymogi elekt-
ryczne. Wysokie napiêcie próby (¿y³a-
/¿y³a) 4000 V AC zapewnia pe³ne 
bezpieczeñstwo elektryczne podczas 
pracy przewodu, tak¿e w obwodach 
zasilaj¹cych.

Spektrum zastosowania Ölflex 
Classic 115 CY jest bardzo szerokie. Jest 
on odporny na oleje, chemikalia, stosow-
any  do sterownia, zasilania, ³¹czenia 
maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych,  
zarówno w suchych jak i w wilgotnych 
pomieszczeniach, wszêdzie tam, gdzie 
trudne warunki przemys³owe zmuszaj¹ 
u¿ytkownika do zastosowania profesjona-
lnych rozwi¹zañ. Istnieje równie¿ 
mo¿liwoœæ u¿ycia przewodu w urz¹dzeni-
ach lakierniczych, gdy¿ przy jego 
procesie produkcji nie stosuje siê 
substancji mog¹cych szkodziæ lakierowa-
niu (np. silikonu). 

Ölflex Classic 115 CY mo¿e byæ 
stosowany tak¿e na zewn¹trz, ale tylko 
przy zapewnieniu dodatkowej ochrony 
przed promieniowaniem UV i zachowaniu 

Polski rynek instalacyjny ulega sukcesywnym zmianom, które wymuszane s¹ przez ci¹g³e 
doskonalenie przemys³owych procesów technologicznych. Gwa³towny postêp w elektronice i 
automatyce spowodowa³, i¿ stosowane w tych dziedzinach kable sterownicze i zasilaj¹ce musz¹ nie 
tylko odpowiadaæ rygorystycznym normom, charakteryzowaæ siê funkcjonalnoœci¹ i bardzo wysok¹ 
jakoœci¹, ale równie¿ spe³niaæ wymogi estetyczne . Nie bez znaczenia pozostaje równie¿ fakt, i¿ 
obecnie stosowane przewody s¹ o wiele odporniejsze na czynniki chemiczne i mechaniczne a tak¿e 
mog¹ pracowaæ w zwiêkszonym zakresie temperatur. 

OLFLEX & UNITRONIC
sterowanie i transmisja



odpowienich warunków temperaturowych 
0 0(-od 40 C do + 70 C).

Przewód Ölflex Classic 115 CY 
sk³ada siê z czarnych, numerowanych ¿y³ 
skrêcanych razem wykonanych z miedzi 
elektrolitycznej w postaci linki, któr¹ 
tworz¹ skrêcone ze sob¹ cienkie druciki. 

2 2Przekroje ¿y³ od 0.5 mm  do 25 mm . 
Oplot ¿y³ stanowi¹ ocynowane druty 
miedziane a pow³oka zewnêtrzna 
przewodu wykonana jest ze specjalnej, 
samogasn¹cej (wg. normy IEC 60332.1) 
mieszanki na bazie PVC w kolorze 
szarym.

Przewód Ölflex Classic 115 CY 
jest ekonomiczn¹ alternatyw¹ Ölflex 
Classic 110 CY i wszêdzie tam, gdzie 
wystêpuje potrzeba obni¿enia kosztów 
przy jednoczesnym zachowaniu wysokich 
parametrów technicznych jest dobrym 
rozwi¹zaniem. Ölflex Classic 115 CY jest 
œrednio o 30 % tañsz¹ wersj¹, poniewa¿ 
nie posiada p³aszcza wewnêtrznego, który 
w przypadku Ölflex Classic 110 CY 
znajduje siê pomiêdzy ¿y³ami a ekranem. 
P³aszcz wewnêtrzny zapewnia stabiln-
iejsze u³o¿enie ekranu w razie wystêp-
owania niewielkiego ruchu, dopuszczane-
go w wykonaniu Ölflex Classic 110 CY, 
ekran nie ulega zdeformowaniu. 
Wykonanie Ölflex Classic 115 CY 
przeznaczone jest do uk³adania na sta³e.

Unitronic LiYCY
Transmisja danych wolna od 
zak³óceñ

Czêsto u¿ytkownicy potrzebuj¹ 
przewodów do transmisji danych o 
budowie Ölflex Classic 115 CY, gdzie 
œrednice zewnêtrzne przewodu s¹ 
minimalne (nawet poni¿ej 4 mm), a 

2przekroje ¿y³ zaczynaj¹ siê od 0.14 mm . 
Doskona³ym rozwi¹zaniem polecanym 
przez firmê Lapp Kabel jest przewód 
Unitronic LiYCY. 

Unitronic LiYCY posiada ekran 
zbudowany z siatki miedzianej, w którym 
cienkie druciki u³o¿one pod odpowiednim 
k¹tem i z odpowiedni¹ gêstoœci¹ zapewn-
iaj¹ doskona³¹ ochronê dla przesy³anych 
danych przed zak³óceniami zewnêtrzny-
mi. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu  trans-
misja sygna³u jest dok³adna i bez 
zniekszta³ceñ. Jednoczeœnie ekran 
dodatkowo ogranicza przenikanie 
zak³óceñ wewnêtrznych na zewn¹trz 
przewodu. Bardzo dobre parametry takie 
jak: pojemnoœæ robocza (¿y³a/¿y³a 
120nF/km, ¿y³a/ekran 160nF/km), 
induktywnoœæ (0.65 mH/km), przekonuj¹ 
do stosowania Unitronic LiYCY w 
profesjonalnych rozwi¹zaniach s³abop-
r¹dowych. Najczêœciej s¹ to elektroniczne 
urz¹dzenia licz¹ce, steruj¹ce, regulatory 
oraz wszelkie maszyny i urz¹dzenia 
biurowe. Zastosowanie przewodu 

Unitronic LiYCY znacznie poszerza siê, 
je¿eli uwzglêdnimy zalety p³aszcza 
zewnêtrznego wykonanego ze specjalnej 
mieszanki PVC odpornej na organiczne i 
nieorganiczne zwi¹zki chemiczne. 
Specjalna mieszanka PVC pozwala 
równie¿ na zachowanie doskona³ej 
giêtkoœci przewodu przy jednoczesnym 
niewielkim wymiarze zewnêtrznym. 
Stosowany wiêc jest z powodzeniem 
wszêdzie tam gdzie konieczne jest u¿ycie 
przewodów ekranowanych o ma³ych 
wymiarach. Warto równie¿, zwróciæ 
uwagê na szeroki zakres temperaturowy 
pracy np. dla po³¹czeñ nieruchomych od -
30°C do +80°C. Dziêki tak dobrym 
parametrom technicznym przewód 
Unitronic LiYCY firmy Lapp Kabel 
polecany jest nie tylko do pracy w 
warunkach normalnych, ale równie¿ w 
trudnym œrodowisku przemys³owym, 
gdzie niezawodnoœæ i pewnoœæ dzia³ania 
jest podstawow¹ rzecz¹ dla wymagaj¹-
cego u¿ytkownika.

Przewód Unitronic LiYCY 
sk³ada siê z ¿y³ wykonanych z cienkich 
miedzianych drucików izolowanych 
materia³em na bazie PVC. Przekroje ¿y³ 

2 2od 0.14 mm  do 1.5 mm . Skrêcone razem 
kolorowe ¿y³y (wg. DIN) owiniête s¹ 
specjalnym obwojem wykonanym z folii 
z tworzywa sztucznego co uniemo¿liwia 
bezpoœrednie stykanie siê izolacji z 
ekranem. Oplot ¿y³ stanowi ocynowana 
siatka z miêkkiego miedzianego drutu a 
pow³oka zewnêtrzna to specjalna, 
samogasn¹ca mieszanka na bazie PVC w 
kolorze jasnoszarym.  

Przewody do transmisji danych dla 
wymagaj¹cych

            W grupie Unitronic dostêpne s¹ 
równie¿ pokrewne wykonania LiYCY, oto 
kilka z nich:
Unitronic  LiYCY (TP)  przewód do 
transmisji danych z ¿y³ami skrêcanymi w 
pary we wspólnym ekranie. Dziêki ¿y³om 
skrêcanym w pary mo¿e byæ stosowany 
wszêdzie tam, gdzie istotna jest ochrona 
np. przed  wp³ywami pojemnoœciowymi 
zewnêtrznych pól, wytwarzanych, np. 
przez biegn¹ce równoleg³e kable silnop-
r¹dowe.
Unitronic  LiYCY (TP) US/CSA - 
przewód do transmisji danych z ¿y³ami 
skrêcanymi w  pary we wspólnym ekranie 
i aprobatami UL i CSA 
 - spe³niaj¹cy wymogi eksportowe na 
rynek pó³nocnoamerykañski.
Unitronic  LiYCY - CY - przewód do 
transmisji danych z ka¿d¹ ¿y³¹ ekranowa-
n¹ we  wspólnym ekranie.   
Unitronic  EB JE-LiYCY ... BD - 
przewód do transmisji danych stosowany 
w obwodach iskrobezpiecznych, zbudow-
any dla potrzeb nowoczesnych  technik 
przy³¹czeniowych jak np. Maxi - Termi - 
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Unitronic  Li2YCY PiMF 

Ölflex Classic 115 CY

 Ölflex Classic 110 CY

 Unitronic LiYCY
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Point.
Unitronic  Li2YCY (TP) - przewód do 
transmisji danych z ¿y³ami skrêcanymi w 
pary we wspólnym ekranie, w którym 
izolacja na ¿y³ach jest  wykonana z 
polietylenu. Przewód nadaje siê do 
przesy³ania  danych z prêdkoœci¹ 10 
Mbit/sek, np. do z³¹cz typu RS 422, RS 
485 w systemach typu BUS. Unitronic  
Li2YCYv (TP)  przewód o parametrach 
technicznych jak w przypadku LiYCY 
(TP) ze wzmocnionym czarnym p³aszc-
zem zewnêtrznym.  Wykonanie doskonale 
nadaj¹ce siê do zastosowañ  wewnêt-
rznych, zewnêtrznych, jak i bezpoœredni-
ego uk³adania w ziemi.
Unitronic  Li2YCY PiMF  przewód z 
ekranowan¹ ka¿d¹ par¹ ¿y³ i wspólnym 
ekranem o  podwy¿szonych wymaganiach 
dotycz¹cych sprzêgania i t³umienia. 
Idealny np. do przemys³owych systemów 
BUS.
Unitronic  LiHCH  przewód ekranowany 
do transmisji danych z izolacj¹ na ¿y³ach i 
izolacj¹ zewnêtrzn¹, wykonan¹ ze 
specjalnej mieszanki   bezhalogenowej. 
Przyjazny œrodowisku, gdy¿ wydzielaj¹ce 
siê gazy  wykazuj¹ bardzo s³ab¹ agres-
ywnoœæ korozyjn¹, a dziêki materia³om 
nie zawieraj¹cym halogenów podczas 
po¿aru nie wytwarzaj¹ siê  truj¹ce gazy 
ani agresywne zwi¹zki halogenowe.

Dobór odpowiedniego przewodu do 
budowanej instalacji mo¿e stanowiæ 
problem. Zw³aszcza kiedy bardzo 
podobne konstrukcje, jak te opisane w 
niniejszym artykule, okazuj¹ siê mieæ 
zupe³nie odmienne parametry techniczne. 
Rozwi¹zywanie tych problemów 
u³atwiaj¹ sami producencji okablowania, 
którzy poprzez bezp³atne rozpowszechni-
anie katalogów, Internet oraz bezpoœ-
rednie spotkania staraj¹ siê szerzyæ 
wiedzê o najnowoczeœniejszych wyrob-
ach. Tak¿e dzia³y sprzeda¿y zatrudniaj¹ 
specjalistów - praktyków, s³u¿¹cych swoj¹ 
pomoc¹ przy wyborze odpowieniego 
przewodu.

Przewody przedstawione w artykule 
zosta³y wybrane z zasortymentu firmy 
Lapp Kabel. Firma Lapp Kabel jest tak¿e 
producentem szerokiej gamy akcesorii 
elektrycznych, d³awnic,wê¿y ochronnyc i  
z³¹cz przemys³owych.
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