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Wciπgu ostatnich kilkunastu lat
konstrukcja d≥awnic uleg≥a
duøym zmianom. Wczeúniej

uøywane d≥awnice bakelitowe cechowa≥y
siÍ wπskim zakresem úrednic d≥awionych
przewodÛw oraz niskim stopniem ochro-
ny IP (najczÍúciej IP54). Elementem usz-
czelniajπcym w tego rodzaju d≥awnicach
by≥a uszczelka gumowa úciskana z dwÛch
stron.

Obecnie najczÍúciej uøywane sπ d≥awni-
ce poliamidowe o konstrukcji, w ktÛrej za-
d≥awienie nastÍpuje (podobnie jak wcze-
úniej) za pomocπ uszczelki gumowej, ale
úciskanej z jednej strony za pomocπ úruby
stoøkowej. Taki sposÛb d≥awienia pozwo-
li≥ na uzyskanie bardzo wysokiego stopnia
ochrony IP68, jak rÛwnieø wiÍkszego za-
kresu úrednic d≥awionych przewodÛw.
Oferowane przez firmÍ Lapp Kabel d≥aw-
nice Skintop spe≥niajπ wszelkie wymaga-
nia norm bezpieczeÒstwa.

Skintop ST 

Skintop ST jest uniwersalnπ d≥awnicπ
stosowanπ przy budowie maszyn, uk≥ada-
niu instalacji elektrycznych oraz produkcji
rozdzielnic. Jest to najczÍúciej spotykany
typ d≥awnicy stosowanej w przemyúle.

Inne typy 

Nie zawsze moøliwe jest zastosowanie
prostych d≥awnic. Ze wzglÍdu na warunki
uøytkowania trzeba szukaÊ innych rozwiπ-
zaÒ. Nietypowe u≥oøenie kabli, ekstremal-
ne warunki pracy (temperatura, ciúnienie,
agresywne zwiπzki chemiczne) lub zak≥Û-
cenia elektromagnetyczne podpowiadajπ
rÛøne rozwiπzania problemu. 

D≥awnice Skintop BS i Skintop BT spraw-
dzπ siÍ tam, gdzie przewody mogπ byÊ na-
raøone na czÍste zginanie. 
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W artykule zaprezentowano d≥awnice kablowe, znajdujπce siÍ w ofercie firmy Lapp Kabel.
Spe≥niajπ one wszelkie wymagania norm bezpieczeÒstwa.

Rys. 1. Budowa d≥awnicy Skintop ST 

Rys. 2. D≥awnice Skintop BS i Skintop BT

Rys. 3. D≥awnice Skindicht SKZ i Skindicht SR

Rys. 4. D≥awnica Skintop MS 



Podobnπ funkcjÍ spe≥niajπ d≥awnice
Skindicht SKZ i Skindicht SR. Dwie so-
lidne obejmy zastosowane w tych typach
d≥awnic pozwalajπ na odciπøenie przewo-
du oraz zabezpieczajπ go przed wyrwaniem.

Skintop MS sπ d≥awnicami mosiÍønymi
powlekanymi niklem. Sprawdzajπ siÍ
w miejscach, gdzie wymagana jest duøa
odpornoúÊ mechaniczna prowadzonej in-
stalacji.

Swego rodzaju odmianπ tego produktu
jest d≥awnica Skintop MS-SC. £πczy ona
funkcjÍ d≥awnicy Skintop MS z funkcjπ
uziemienia ekranu przewodu. Zastosowa-
ny wewnπtrz d≥awnicy pierúcieÒ z umiesz-
czonymi na nim blaszkami zapewnia
szczelny elektromagnetyczny kontakt miÍ-
dzy ekranem a uziemionπ obudowπ urzπ-
dzenia.

Nowoúci 

Skintop Click sπ nowymi
d≥awnicami pozwalajπcymi na
szybki montaø instalacji. Nie
wymagajπ wkrÍcania lub zabez-
pieczania nakrÍtkπ w obudowie
urzπdzenia. DziÍki temu moøna
zaoszczÍdziÊ nawet do 70% cza-
su podczas montaøu.

Kolejnπ nowoúciπ sπ d≥awnice
bezhalogenowe Skintop ST-HF-
-M. Dedykowane sπ wszÍdzie
tam, gdzie konieczna jest ochro-
na ludzi przed szkodliwymi
zwiπzkami wydzielanymi pod-
czas poøaru. Dope≥nieniem tego
produktu jest nakrÍtka Skintop
GMP- HF-M.

Szerokie pole zastosowaÒ d≥awnic Skin-
top zosta≥o dodatkowo poszerzone o moø-
liwoúÊ stosowania w przemyúle morskim.
Metryczne wersje d≥awnic spe≥ni≥y wszel-
kie wymagania i kryteria testowe DNV.

Podsumowanie 

Firma Lapp Kabel produkuje rÛøne typy
d≥awnic. Sπ to g≥Ûwnie d≥awnice z gwin-
tem metrycznym, ale rÛwnieø z gwintem
rurowym (PG) oraz niektÛre typy z gwin-
tem calowym (NPT). Dlaczego g≥Ûwnie
metryczne? Wynika to z aktualnie obowiπ-
zujπcych przepisÛw. Od 1 marca 2001 ro-
ku wszelkie nowo wyprodukowane w Unii
Europejskiej urzπdzenia muszπ byÊ wypro-
dukowane zgodnie z normπ bezpieczeÒ-
stwa EN 50262, stanowiπcπ podstawÍ dla
nowych metrycznych po≥πczeÒ úrubowych
kabli. D≥awnice sπ jednym z elementÛw
ca≥ego systemu. 

Piotr Michalski 

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel Sp. z o.o.
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Rys. 5. Skintop MS-SC 

Rys. 6. D≥awnica Skintop Click

Rys. 7. D≥awnica Skintop ST-HF-M i nakrÍtka
Skintop GMP-HF-M 

Lapp Kabel sp. z o.o.
ul. Wroc≥awska 33 d D≥ugo≥Íka 
55-095 MirkÛw
tel. (71) 346 73 80
fax (71) 315 22 65
e-mail: info@lapppolska.pl
www. lapppolska.pl

R
E

K
L

A
M

A


