
rzez ostatnie dziesiêæ lat w 
konstrukcji d³awnic elektrycznych Pzasz³y powa¿ne zmiany. Jeszcze 

niedawno najczêœciej stosowano d³awnice 
bakelitowe, w których elementem 
uszczelniaj¹cym by³a œciskana z dwóch 
stron uszczelka gumowa. Ten typ 
d³awnicy zapewnia³ szczelnoœæ na 
poziomie IP 54 dla w¹skiego zakresu 
œrednic przewodów. Obecnie 
najpopularniejszym wyrobem jest 
d³awnica poliamidowa o konstrukcji, w 
której zad³awienie dokonuje siê równie¿ 
przy pomocy uszczelki gumowej, ale 
œciskanej z jednej strony na zasadzie 
œruby sto¿kowej. W ten sposób uzyskano 
szczelnoœæ dochodz¹c¹ do IP 68 dla du¿o 
szerszego ni¿ w pierwszym przypadku 
zakresu œrednic przewodów. Nie ka¿dy 
wie, ¿e wynalazc¹ tego typu d³awnicy jest 
firma Lapp Kabel, której produkt o 
nazwie handlowej SKINTOP® ST sta³ siê 
niedoœcignionym wzorem dla innych 
producentów d³awnic kablowych. 

SKINTOP®ST

D³awnica SKINTOP®ST jest d³awnic¹ 
uniwersaln¹, u¿ywan¹ w produkcji 
rozdzielni elektrycznych, budowie 
maszyn i przy uk³adaniu instalacji 
elektrycznych. We wspó³czesnym 

przemyœle wystêpuj¹ jednak sytuacje, w 
których u¿ycie SKINTOPa jest 
utrudnione lub nawet niemo¿liwe. 
Przyczyn¹ mo¿e byæ nietypowe u³o¿enie 
przewodu elektrycznego, ekstremalne 
warunki pracy (temperatura, ciœnienie, 
agresywne zwi¹zki chemiczne) lub 
zak³ócenia elektromagnetyczne. W takich 
przypadkach przyda siê wiedza o 
d³awnicach do zastosowañ specjalnych. 
Poni¿ej przedstawiono sytuacje, w 
których te wyroby bêd¹ bardzo u¿yteczne.

D³awnice do zastosowañ 
specjalnych

SKINDICHT® RWV

W powszechnym d¹¿eniu do 
oszczêdnoœci przestrzeni w zak³adach 
przemys³owych elektrycy maj¹ coraz 
mniej miejsca na poprowadzenie 
przewodów. Nie zawsze wiêc mo¿liwe 
jest ich wprowadzenie do urz¹dzenia 
prostopadle do jego œcianki. W takim 
przypadku dobrym rozwi¹zaniem jest 
u¿ycie d³awnicy k¹towej, przy pomocy 
której przestrzeñ potrzebna do 
pod³¹czenia przewodu zmniejsza siê do 
kilku centymetrów. 

SKINTOP® BS
SKINTOP® BT

W wielu procesach produkcyjnych 
wystêpuj¹ elementy ruchome. Przewody 
doprowadzone do tych elementów te¿ s¹ 
w ruchu. Wielokrotne zginanie przewodu, 
niezale¿nie od jego klasy, powoduje 
pêkanie ¿y³ przewodz¹cych lub izolacji 
zewnêtrznej. Najczêœciej do uszkodzenia 
przewodu dochodzi w miejscu jego 
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Rosn¹ce wymagania inwestorów dotycz¹ce trwa³oœci instalacji elektrycznych wp³ynê³y 
pozytywnie na jakoœæ stosowanych w nich materia³ów. Wymóg udzielania kilku lat gwarancji 
na wykonan¹ pracê sprawi³ i¿ elektrycy, oprócz ci¹g³ego podwy¿szania w³asnych kwalifikacji, 
siêgnêli po najnowoczeœniejsze produkty instalacyjne. Jednym z wa¿niejszych elementów 
dobrze wykonanych po³¹czeñ elektrycznych jest ich odpornoœæ na zanieczyszczenia 
zewnêtrzne. Elementem odpowiedzialnym za tê szczelnoœæ jest miêdzy innymi d³awnica 
kablowa.

D³awnice kablowe 
 w przemyœle
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SKINDICHT® RWVSKINDICHT® RWV



mocowania, tu¿ przy g³ówce d³awnicy. 
Pewnym zabezpieczeniem przed takimi 
awariami jest stosowanie d³awnic z 
odgiêtk¹  lub specjaln¹ g³ówk¹ w 
kszta³cie tr¹bki, które zwiêkszaj¹ promieñ 
giêcia przewodu. 

SKINDICHT® SKZ
SKINDICHT® SR

Je¿eli element ruchomy jest dodatkowo 
swobodnym (np. przesuwany przez 
pracownika pulpit sterowniczy) istnieje 
du¿e niebezpieczeñstwo wyrwania 
przewodu z miejsca sta³ego pod³¹czenia. 
Jedynym zabezpieczeniem w takich 
sytuacjach jest d³awnica z dodatkowym 
mocowaniem przewodu przy pomocy 
solidnych obejm.

SKINDICHT® MINI
SKINDICHT® SVRX

Wiêkszoœæ typoszeregów d³awnic 
umo¿liwia zamocowanie przewodów o 
œrednicach od 4mm do 45mm. Jak jednak 
sobie poradziæ, gdy œrednica przewodu 
nie mieœci siê w tym przedziale? 
Odpowiedzi¹ na to pytanie s¹ d³awnice 
SKINDICHT® MINI  oraz 
SKINDICHT® SVRX. Pierwsza 
„obs³uguje” przewody o œrednicy 2mm  
5mm (stosowane np. w przenoœnych 
urz¹dzeniach pomiarowych), przy 
pomocy drugiej mo¿na uszczelniæ 
po³¹czenia przewodów o œrednicach do 
83mm. Tak grube przewody nie s¹ 
rzadkoœci¹ przy przetwornicach 
czêstotliwoœci dla silników du¿ej mocy, 
gdy¿ oprócz du¿ego przekroju (np. 
OLFLEX® CLASSIC 100 CY 
4x150mm2) œrednicê przewodu 
powiêksza obowi¹zkowy w takich 
po³¹czeniach ekran miedziany.

SKINDICHT® FL
SKINDICHT® SVF  

Zazwyczaj instalatorzy pracuj¹ z 
przewodami o przekroju zewnêtrznym 
zbli¿onym do ko³a. Jednak czytelnicy 
zajmuj¹cy siê elektrotechnik¹ dŸwigow¹ 
na pewno maj¹ do czynienia z  

przewodami o przekroju zewnêtrznym 
prostok¹tnym. Te popularne w 
suwnicowych „firankach” przewody 
p³askie te¿ trzeba na koñcach 
odpowiednio zamocowaæ. Pomocna 
bêdzie flanszowa d³awnica prostok¹tna 
SKINDICHT® FL, która umo¿liwia 
pod³¹czenie przewodów p³askich o 
rozmiarach do 70 x 12 mm lub, przy 
u¿yciu odpowiedniego wk³adu, 
zamocowanie dwóch przewodów 
p³askich. Inny wk³ad umo¿liwia nawet 
równoleg³e wprowadzenia czterech 
przewodów okr¹g³ych przez jeden otwór 
w obudowie urz¹dzenia. Je¿eli 
problemem jest szczelne przejœcie 
przewodem p³askim przez okr¹g³y otwór, 
zostaje jedynie u¿ycie d³awnicy 
SKINDICHT® SVF.

Znajomoœæ przedstawionych powy¿ej 
produktów pozwoli projektantom 
instalacji elektrycznych rozwi¹zaæ wiele 
problemów monta¿owych jeszcze na 
deskach kreœlarskich, a instalatorom 
niew¹tpliwie u³atwi i skróci pracê na 
obiekcie, co bezpoœrednio przek³ada siê 
na koszty robót.

Solidniej, szczelniej, bezpieczniej

SKINTOP® MS

Sprawdzony system d³awienia 
wykorzystany w SKINTOP® ST 
przeniesiono do kolejnych wyrobów tej 
serii. Zast¹pienie poliamidu mosi¹dzem 
da³o produkt o niespotykanej do tej pory 
jakoœci. Wszêdzie tam, gdzie istotna jest 
trwa³oœæ instalacji, pewnoœæ zamocowania 
i odpornoœæ mechaniczna godna polecenia 
jest d³awnica SKINTOP® MS. 
Powlekany niklem wyrób jest solidnie 
zabezpieczony przed korozj¹  i odporny 

W œrodowisku przemys³owym wystêpuj¹ 
miejsca o szczególnej agresywnoœci 
mechanicznej, chemicznej czy 
temperaturowej. Wówczas nie sprawdzaj¹ 
siê wyroby popularne. Poni¿ej 
wyszczególniono kilka przypadków 
wymagaj¹cych siêgniêcia po d³awnice z 
„wy¿szej pó³ki”.

na szerok¹ gamê œrodków chemicznych.

SKINTOP® MS-SC

Szczególne problemy sprawia 
instalatorom monta¿ przewodów 
ekranowanych. Wykonanie trwa³ego i 
wysokiej jakoœci po³¹czenia ekranu z 
uziemieniem zajmuje czas i wymaga 
du¿ej precyzji. Rewolucjê w takich 
po³¹czeniach wprowadza d³awnica 
SKINTOP® MS-SC, która ³¹czy funkcjê 
tradycyjnej d³awnicy metalowej 
SKINTOP® MS z funkcj¹ uziemienia 
ekranu przewodu. Za zapewnienie 
szczelnego elektromagnetycznie kontaktu 
miêdzy ekranem a uziemion¹ œcian¹ 
urz¹dzenia odpowiedzialne s¹ sprê¿yste 
blaszki umieszczone wewn¹trz d³awnicy. 
Stosowanie tego rozwi¹zania skraca czas 
monta¿u przewodów i zapewnia odporne 
na przypadkowe uszkodzenia (np. 
podczas otwierania szafy) po³¹czenie 
uziemiaj¹ce.

SKINDICHT® SHV-VITON

W wiêkszoœci d³awnic tworzywem 
uszczelniaj¹cym jest guma neoprenowa. 
Ogranicza to temperaturê pracy d³awnicy 
do przedzia³u od -40°C do oko³o 100°C. 
Jednak¿e stosowane w podwy¿szonych 
temperaturach przewody silikonowe 
charakteryzuj¹ siê odpornoœci¹ do 
niemal¿e 200°C, a teflonowe do prawie 
300°C. Odpowiednie do takich instalacji 
d³awnice posiadaj¹ uszczelnienie z 
Vitonu®. Jednym z takich wykonañ jest 
SKINDICHT® SHV-VITON, która 
wytrzymuje temperaturê 200°C i 
zapewnia szczelnoœæ po³¹czenia IP68 
nawet przy ciœnieniu 10bar.

 SKINDICHT® CN

jest d³awnica kwasoodporna 
SKINDICHT® CN, która mo¿e byæ 
u¿ywana równie¿ w elektrowniach 
j¹drowych.

Jak wykazano, przy zastosowaniu 
odpowiednich materia³ów, ka¿da 
instalacja elektryczna mo¿e byæ szczelna i 

Wykonaniem o najwy¿szych parametrach 
u¿ytkowych 

SKINDICHT® FLSKINDICHT® SVRX SKINDICHT® MINI SKINDICHT® SVF



G³ówna cecha d³awnicy Typ d³awnicy Wystêpuj¹ce typoszeregi gwintowe        
Metryczny (M)  Rurowy (PG)  Calowy (NTP)

Uniwersalna poliamidowa SKINTOP® ST           •                   • •

Wejœcie k¹towe SKINDICHT® RWV           •                   •

SKINDICHT® KW           •                   •

SKINDICHT® SE           •                   •

Przewód ruchomy SKINTOP® BS           •                   •

SKINTOP® BT           •                   •

Ochrona przed wyrwaniem SKINDICHT® SR           •                   •

SKINDICHT® SKZ           •                   •

Bardzo cienkie przewody SKINDICHT® MINI           •

Bardzo grube przewody SKINDICHT® SVRX           •

Przewody p³askie SKINDICHT® FL           •

SKINDICHT® SVF                                          •

Uniwersalna metalowa SKINTOP® MS           •                   • •

Uziemienie ekranu SKINTOP® MS-SC           •                   •

Wysoka temperatura SKINDICHT® SHV - VITON           •                   •

Kwasoodporna SKINDICHT® CN           •                   •

SKINDICHT® MESKINDICHT® SHV - VITON SKINDICHT® CNSKINTOP® MS-SCSKINTOP® MS

mocowania, tu¿ przy g³ówce d³awnicy. 
Pewnym zabezpieczeniem przed takimi 
awariami jest stosowanie d³awnic z 
odgiêtk¹  lub specjaln¹ g³ówk¹ w 
kszta³cie tr¹bki, które zwiêkszaj¹ promieñ 
giêcia przewodu. 

SKINDICHT® SKZ
SKINDICHT® SR

Je¿eli element ruchomy jest dodatkowo 
swobodnym (np. przesuwany przez 
pracownika pulpit sterowniczy) istnieje 
du¿e niebezpieczeñstwo wyrwania 
przewodu z miejsca sta³ego pod³¹czenia. 
Jedynym zabezpieczeniem w takich 
sytuacjach jest d³awnica z dodatkowym 
mocowaniem przewodu przy pomocy 
solidnych obejm.

SKINDICHT® MINI
SKINDICHT® SVRX

Wiêkszoœæ typoszeregów d³awnic 
umo¿liwia zamocowanie przewodów o 
œrednicach od 4mm do 45mm. Jak jednak 

sobie poradziæ, gdy œrednica przewodu 
nie mieœci siê w tym przedziale? 
Odpowiedzi¹ na to pytanie s¹ d³awnice 
SKINDICHT® MINI  oraz 
SKINDICHT® SVRX. Pierwsza 
„obs³uguje” przewody o œrednicy 2mm  
5mm (stosowane np. w przenoœnych 
urz¹dzeniach pomiarowych), przy 
pomocy drugiej mo¿na uszczelniæ 
po³¹czenia przewodów o œrednicach do 
83mm. Tak grube przewody nie s¹ 
rzadkoœci¹ przy przetwornicach 
czêstotliwoœci dla silników du¿ej mocy, 
gdy¿ oprócz du¿ego przekroju (np. 
OLFLEX® CLASSIC 100 CY 
4x150mm2) œrednicê przewodu 
powiêksza obowi¹zkowy w takich 
po³¹czeniach ekran miedziany.

SKINDICHT® FL
SKINDICHT® SVF  

Zazwyczaj instalatorzy pracuj¹ z 
przewodami o przekroju zewnêtrznym 
zbli¿onym do ko³a. Jednak czytelnicy 
zajmuj¹cy siê elektrotechnik¹ dŸwigow¹ 

na pewno maj¹ do czynienia z 
przewodami o przekroju zewnêtrznym 
prostok¹tnym. Te popularne w 
suwnicowych „firankach” przewody 
p³askie te¿ trzeba na koñcach 
odpowiednio zamocowaæ. Pomocna 
bêdzie flanszowa d³awnica prostok¹tna 
SKINDICHT® FL, która umo¿liwia 
pod³¹czenie przewodów p³askich o 
rozmiarach do 70 x 12 mm lub, przy 
u¿yciu odpowiedniego wk³adu, 
zamocowanie dwóch przewodów 
p³askich. Inny wk³ad umo¿liwia nawet 
równoleg³e wprowadzenia czterech 
przewodów okr¹g³ych przez jeden otwór 

w obudowie urz¹dzenia. Je¿eli 
problemem jest szczelne przejœcie 
przewodem p³askim przez okr¹g³y otwór, 

SKINDICHT® SM
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