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Problem niebezpieczeÒstwa zwiπza-
nego z wydzielaniem siÍ trujπcych
gazÛw podczas poøaru zosta≥ do-

strzeøony w Europie Zachodniej i Stanach
Zjednoczonych w latach 80. Stwierdzono
wÛwczas, iø szkody spowodowane koro-
zjπ sπ duøo wyøsze od szkÛd spowodowa-
nych samym poøarem. Statystyki pokaza-
≥y rÛwnieø, iø bezpoúredniπ przyczynπ tra-
gicznych wypadkÛw wynik≥ych na skutek
poøaru nie by≥ bezpoúredni kontakt z p≥o-
mieniem czy wysokπ temperaturπ, lecz
kontakt ze ørπcym dymem powsta≥ym pod-
czas spalania siÍ materia≥Ûw zawierajπcych
halogeny. Badania te dowiod≥y s≥usznoúci
stosowania przewodÛw i osprzÍtu bezha-
logenowego.

Charakterystyka

W przewodach bezhalogenowych po-
w≥oki izolacyjne oraz p≥aszcz zewnÍtrzny
nie zawierajπ chloru, fluoru, bromu i jodu
ñ stanowiπcych grupÍ halogenÛw. Pier-
wiastki te sπ sk≥adnikami wielu surowcÛw,
miÍdzy innymi PVC, najpopularniejszego
surowca do produkcji urzπdzeÒ elektroin-
stalacyjnych i przewodÛw.

Obecne wymogi bezpieczeÒstwa naka-
zujπ stosowanie w okreúlonych wypadkach
przewodÛw z p≥aszczem zewnÍtrznym na
bazie PVC samogasnπcym wg normy IEC
60332.1. WiÍkszoúÊ przewodÛw Lapp Ka-
bel spe≥nia wymogi bezpieczeÒstwa, a ich
p≥aszcz zewnÍtrzny wykonany jest úciúle
wed≥ug tej normy. Jednak w przypadku bu-
dynkÛw ze skupiskami ludzi lub tam, gdzie
trzeba chroniÊ duøe wartoúci rzeczowe wy-
mogi bezpieczeÒstwa rosnπ. W tym przy-
padku naleøy zastosowaÊ przewody bezha-
logenowe.

W≥aúciwoúci

Zaletπ przewodÛw bezhalogenowych
jest przede wszystkim zapewnienie bezpie-

czeÒstwa ludzi znajdujπcych siÍ w po-
mieszczeniach uøytecznoúci publicznej, ta-
kich jak: szpitale, lotniska, domy towaro-
we, hotele, teatry, kina, szko≥y itp. Zasto-
sowanie przewodÛw nie zawierajπcych ha-
logenÛw eliminuje wydzielanie substancji
ørπcych powodujπcych korozjÍ, ktÛrej na-
stÍpstwem jest uszkodzenie czÍsto bardzo
drogich urzπdzeÒ. Zaletπ jest rÛwnieø brak
zadymienia, co jest bardzo waønym czyn-
nikiem podczas prowadzenia akcji ewaku-
acyjnej.

÷lflex 110 H / 110 CH

Bezhalogenowy przewÛd sterowniczy
÷lflex 110 H/CH ma bardzo dobrπ odpor-
noúÊ na oleje (wg VDE 0472, cz. 803).
W szerokim zakresie odporny jest teø na
chemikalia, a poza tym wytrzyma≥y i giÍt-
ki. Przy lokalnym dzia≥aniu p≥omienia nie
powoduje rozprzestrzeniania ognia. Wy-
dzielanie ciemnego dymu i gazÛw spalino-
wych jest bardzo niewielkie. Nie uwalnia-
jπ siÍ øadne gazy czy zwiπzki powodujπce
szybkπ korozjÍ. PrzewÛd nadaje siÍ do re-
cyklingu. 

÷lflex 110 CH zawiera natomiast dodat-
kowπ pow≥okÍ wewnÍtrznπ i leøπcy na niej
oplot z ocynowanych drutÛw miedzianych.

÷lflex 120 H / 120 CH

÷lflex 120 H / 120 CH oferuje brak
PVC, bezhalogenowoúÊ (IEC 60 754-1),
niewielkπ agresywnoúÊ korozyjnπ IEC 60
754-2), niewielkπ toksycznoúÊ dymu (NES
713 oraz NF C 20-454) i niewielkπ gÍstoúÊ
dymu (IEC 61 034-1). Zastosowane mate-
ria≥y sπ ognioodporne i samogasnπce we-
d≥ug IEC-60 332.1, nie zawierajπ azbestu,
freonu, o≥owiu, silikonu (wolne od LBS),
odporne sπ rÛwnieø na hydrolizÍ. DziÍki
zastosowaniu nowo opracowanych, nie-
usieciowanych materia≥Ûw przewÛd nada-
je siÍ po zuøyciu ca≥kowicie do recyklingu.

Charakterystyka przewodÛw ÷lflex 120H
odpowiada skrÛtowi LSF 0H uøywanemu
w krajach anglojÍzycznych (Low smoke in
fume, zero halogen). DziÍki materia≥om
nie zawierajπcym halogenÛw zredukowane
jest w bardzo duøym stopniu powstawanie
dioksyn oraz furanÛw. Dlatego jest on
szczegÛlnie przydatny w strefach zagroøo-
nych poøarem i w miejscach, gdzie prze-
bywa wielu ludzi lub zgromadzone sπ war-
toúciowe rzeczy. Nadaje siÍ do ≥atwej
i szybkiej obrÛbki. 

÷lflex 120CH posiada miedziany oplot
ekranujπcy o duøym stopniu pokrycia i re-
zystancjÍ sprzÍgania maks. 250? / km przy
30 Mhz. Przewody te sπ mocne, podatne
na zginanie oraz giÍtkie w niskich tempe-
raturach do -25∞C. 

÷lflex 130 H / 135 CH

Obszar zastosowania nowego bezhaloge-
nowego przewodu sterowniczego ÷lflex
130 H obejmuje wszystkie elektryczne
urzπdzenia w suchych i wilgotnych po-
mieszczeniach, takøe na zewnπtrz, ale bez-
wzglÍdnie z zabezpieczeniem przed pro-
mieniowaniem UV. Wersja ekranowana te-
go przewodu ÷lflex 135 CH do systemÛw
kontroli, pomiaru, sterowania itp. polecana
jest tam, gdzie dodatkowo wymagana jest
podwyøszona odpornoúÊ na zak≥Ûcenia
elektromagnetyczne. Nadaje siÍ on jako
przewÛd pomiarowy, kontrolny czy sterow-
niczy w technice klimatyzacyjnej, ch≥odni-
czej i urzπdzeniach do przetwarzania da-
nych. Stosuje siÍ go w miejscach zagroøo-
nych poøarem, gdzie przebywa wiele ludzi
(budynki uøytecznoúci publicznej, lotniska,
stacje kolejowe) lub zgromadzone sπ warto-
úciowe rzeczy. Poniewaø w przypadku po-
øaru z przewodu nie ulatniajπ siÍ trujπce ga-
zy ani agresywne zwiπzki halogenowe,
chronione jest øycie ludzkie i úrodowisko,
jak teø unika siÍ olbrzymich szkÛd rzeczo-
wych w budynkach i urzπdzeniach.
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Nowoczesne instalacje elektryczne spe≥niajπce wymagania bezpieczeÒstwa wykonywane sπ
z materia≥Ûw nie zawierajπcych niebezpiecznych substancji chemicznych ñ zwiπzkÛw haloge-
nowych. Artyku≥ omawia bezhalogenowe przewody, produkowane przez firmÍ Lapp Kabel.



Bezhalogenowy przewÛd sterowniczy
÷lflex 130 H/ 135 CH spe≥nia rygorystycz-
nπ normÍ palnoúci IEC 60332.3 oraz nor-
mÍ gÍstoúci wydzielanego dymu IEC
61034-2. ToksycznoúÊ wydzielanego dy-
mu wg. normy NES 713 czÍúÊ 3 jest mniej-
sza od 3.

÷lflex 440 P / 440 CP

Przewody ÷lflex 440 P i 440 CP sπ od-
porne chemicznie, odporne na zimno, na
czynniki atmosferyczne i skrajnie odporne

na zuøycie. ZarÛwno izolacja øy≥y TPE,
jak i os≥ona PUR jest bezhalogenowa
i w zwiπzku z tym przyjazna dla úrodowi-
ska i ≥atwa w zastosowaniu. Materia≥ izola-
cyjny øy≥y i os≥ony ma wysokπ odpornoúÊ
na olej zgodnie z VDE. 

÷lflex Servo-FD 785 P / 
Servo-FD 785 CP

Przewody ÷lflex- Servo-FD 785 P / 785
CP zosta≥y specjalnie zaprojektowane do
po≥πczeÒ z silnikami DNC oraz do pracy
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Rys. 1. PrzewÛd ÷lflex 110 H

Rys. 2. PrzewÛd ÷lflex 110 CH

Rys. 3. PrzewÛd ÷lflex 120 H

Rys. 4. PrzewÛd ÷lflex 120 CH

Rys. 5. PrzewÛd ÷lflex 130 H

Rys. 6. PrzewÛd ÷lflex 135 CH

Rys. 7. PrzewÛd ÷lflex 440 P

Rys. 8. PrzewÛd ÷lflex 440 CP

Rys. 9. PrzewÛd ÷lflex-Servo-FD 785 P

Rys. 10. PrzewÛd ÷lflex Servo-FD 785 CP

Rys. 11. ÷lflex FD 855 P

Rys. 12. PrzewÛd ÷lflex FD 855 CP

Rys. 13. PrzewÛd Silflex R SiHF

Rys. 14. Linki H05Z-K, H07Z-K 
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w ruchu ciπg≥ym (prowadnice ≥aÒcucho-
we). Wersja ekranowana jest uøywana
g≥Ûwnie jako przewÛd po≥πczeniowy po-
miÍdzy przetwornicami czÍstotliwoúci
a silnikami. 

Projektantom tych przewodÛw uda≥o siÍ
uzyskaÊ jeszcze mniejsze promienie giÍ-
cia. Niewielkie jest rÛwnieø zapotrzebo-
wanie na przestrzeÒ montaøowπ w pro-
wadnicach ≥aÒcuchowych, szczegÛlnie
w wersji ÷lflex- Servo-FD 785 CP. Prze-
wody zaprojektowano na 5 mln cykli zgi-
nania. Materia≥ bezhalogenowy, z ktÛrego
wykonano izolacjÍ, utrzymuje elastycz-
noúÊ nawet do -30oC. ZewnÍtrzna pow≥o-
ka jest olejoodporna, samogasnπca oraz
odporna na brud. 

÷lflex FD 855 P

Zastosowane w przewodzie ÷lflex-FD
855 P materia≥y nie zawierajπ zwiπzkÛw
halogenowych i sπ przyjazne dla úrodowi-
ska. Umoøliwiajπ stosowanie tego przewo-
du w rozszerzonym zakresie temperatur
oraz (w wykonaniu nieekranowanym) przy
minimalnym promieniu zgiÍcia od 5 úred-
nic przewodu. DziÍki temu mogπ one byÊ
stosowane praktycznie w nieograniczony
sposÛb w nowoczesnych liniach produk-
cyjnych (montaøowych) zarÛwno we-
wnπtrz, jak i na zewnπtrz budynkÛw, gwa-
rantujπc najwyøszπ efektywnoúÊ wykorzy-
stania. 

DziÍki ma≥ej úrednicy zewnÍtrznej uzy-
skuje siÍ najmniejsze bezwzglÍdne pro-

mienie zginania spoúrÛd wszystkich stan-
dardowych przewodÛw do ruchu ciπg≥ego.
Materia≥y izolacji i zewnÍtrznej pow≥oki sπ
w kaødych warunkach przemys≥owych
wytrzyma≥e chemicznie i mechanicznie
oraz odporne na zimno do -40oC. 

÷lflex FD 855 CP

Budowa wewnÍtrzna jest identyczna jak
w wersji nieekranowanej. Na obwoju tek-
stylnym znajduje siÍ wewnÍtrzna pow≥oka
z TPE, oplot z drutÛw miedzianych. Po-
w≥oka zewnÍtrzna wykonana z mieszanki
poliuretanowej jest odporna na mikroby
i hydrolizÍ, nieadhezyjna, bezhalogenowa,
samogasnπca (IEC 60332.1).

Silflex SiHF

Produkt ten jest zgodny z wytycznymi
VDE w zakresie niskich napiÍÊ nr
73/23/EWG. Nie zawiera halogenÛw (wg
IEC 60754-1). Inne wykonania przewo-
dÛw silikonowych: Silflex EWKF ñ z po-
w≥okπ o podwyøszonej wytrzyma≥oúci, Sil-
flex SIHF/GLS ñ z dodatkowym ochron-
nym oplotem z drutÛw stalowych, Silflex
EWKF +C ñ z pow≥okπ o podwyøszonej
wytrzyma≥oúci i ekranem elektromagne-
tycznym. 

H05Z-K, H07Z-K

Bezhalogenowe linki produkowane
przez firmÍ Lapp Kabel spe≥niajπ nie tylko

standardy HAR, ale majπ takøe lepszπ od-
pornoúÊ ogniowπ (zgodnie z IEC 60332.3
i IEC 60332.1) oraz szerszy zakres tempe-
ratur pracy (aø do +110oC zamiast wyma-
ganych +90oC). 

Materia≥y izolacyjne uøywane do pro-
dukcji nie zwierajπ zwiπzkÛw halogeno-
wych ani innych, mogπcych byÊ przyczy-
nπ wydzielania siÍ korozyjnych gazÛw
w przypadku poøaru. DziÍki temu nie sta-
nowiπ zagroøenia dla øycia ludzkiego. Nie
przyczyniajπ siÍ takøe do powaønych
zniszczeÒ úrodowiska naturalnego spowo-
dowanych wydzielaniem siÍ kwaúnych
zwiπzkÛw podczas spalania siÍ instalacji
elektrycznej. Produkt jest zgodny z wy-
tycznymi WspÛlnoty Europejskiej w za-
kresie niskich napiÍÊ nr 73/23/EWG. 

Tomasz Nowacki
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55-095 MirkÛw

tel. (71) 346 73 80
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