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1stycznia 1996 roku Unia Europej-
ska na≥oøy≥a na producentÛw ma-
szyn i urzπdzeÒ obowiπzek zagwa-

rantowania, øe ich produkty bÍdπ odporne
na zak≥Ûcenia elektromagnetyczne, jak
rÛwnieø nie bÍdπ zak≥ÛcaÊ pracy innych
urzπdzeÒ. Produkty Lapp Kabel spe≥niajπ
wymogi dyrektywy 89/336/EEC, doty-
czπcej kompatybilnoúci elektromagne-
tycznej. 

Zastosowanie

Zagadnienia zwiπzane z EMC pojawia-
jπ siÍ przy okazji stosowania przy zasilaniu
odbiornikÛw poprzez przemienniki czÍsto-
tliwoúci. Wiπøe siÍ to z wystÍpowaniem
zak≥ÛceÒ elektromagnetycznych. Ogrom-
na czÍúÊ tych zak≥ÛceÒ emitowana jest po-
przez przewody. Aby wyeliminowaÊ to
zjawisko firma Lapp Kabel oferuje kable
i przewody ekranowane. 

Kabel ÷lflex 2YSLCY-JB znajduje za-
stosowanie w wielu branøach, gdzie uøy-
wane sπ falowniki ñ w przemyúle samo-
chodowym, papierniczym, petrochemicz-
nym, maszynowym czy spoøywczym. Ka-
ble nie przepuszczajπ zak≥ÛceÒ na ze-
wnπtrz i do wewnπtrz, spe≥niajπc dziÍki te-
mu wymogi dyrektywy 89/336/EEC, do-
tyczπcej EMC.

Budowa 

Øy≥y kabla ÷lflex Servo 2YSLCY-JB to
linki z cienkich drucikÛw z miedzi elektro-
litycznej, w izolacji na bazie polietylenu
(PE) o niskiej pojemnoúci (wg VDE 0472
czÍúÊ 504), skrÍcone koncentrycznie (czar-
na, brπzowa, niebieska, zielono-øÛ≥ta).
PrzewÛd jest podwÛjnie ekranowany.
Pierwszy ekran wykonany zosta≥ ze spe-
cjalnej folii aluminiowej t≥umiπcej sygna≥y
powyøej 300 MHz, drugi wystÍpuje w for-
mie oplotu z drutÛw miedzianych. Zapew-
nia to optymalne pokrycie øy≥ w ok. 80%.
Na zewnπtrz przykryty jest przezroczystym
p≥aszczem, wykonanym na bazie PVC.

NapiÍcie nominalne Uo / U wynosi 600
/ 1000 V, a zakres temperatur dla po≥πczeÒ
ruchomych: -5 do +70oC, a dla po≥πczeÒ
nieruchomych: -40 do +70oC.

W ofercie firmy Lapp Kabel znajduje siÍ
rÛwnieø wersja kabla ÷lflex Servo o ozna-
czeniu 2YSLCYK-JB. Jest on skonstru-
owany tak, øe øy≥y robocze u≥oøone sπ sy-
metrycznie, a øy≥a øÛ≥to-zielona podzielo-
na jest na trzy øy≥y o mniejszych przekro-
jach. Ich suma stanowi po≥owÍ przekroju
znamionowego øy≥y zasilajπcej. Trzy øy≥y
øÛ≥to-zielone sπ umieszczone w przestrze-
niach miÍdzy øy≥ami roboczymi. Ca≥oúÊ
jest podwÛjnie ekranowana i pokryta
p≥aszczem wykonanym na bazie czarnego
PVC. DziÍki zastosowaniu tego rodzaju
konstrukcji uzyskano lepsze ekranowanie
w porÛwnaniu z wersjπ czteroøy≥owπ. Ka-
bel ten jest odporny na promieniowanie
UV, tak wiÍc moøe byÊ stosowany w in-
stalacjach wewnÍtrznych i zewnÍtrznych.
Moøna go rÛwnieø uk≥adaÊ bezpoúrednio
w ziemi.
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W artykule zaprezentowano kabel, przeznaczony do zasilania odbiornikÛw poprzez przemien-
niki czÍstotliwoúci ÷lflex Servo 2YSLCY-JB. Jego producentem jest firma Lapp Kabel. W kon-
kursie czytelnikÛw magazynu ELEKTROSYSTEMY w kategorii ÑKable i Przewodyî zdoby≥ on
tytu≥ ELEKTROPRODUKT 2006 ROKU. 

KompatybilnoúÊ elektromagnetyczna (EMC ñ Electro Magnetic Compatibility) to zdolnoúÊ urzπdzeÒ,
instalacji i systemÛw do prawid≥owej pracy w úrodowisku elektromagnetycznym bez wprowadzania
dodatkowych zak≥ÛceÒ elektromagnetycznych do tego úrodowiska oraz do innych urzπdzeÒ
znajdujπcych siÍ w pobliøu a ktÛrych praca mog≥aby byÊ zak≥Ûcona. Kaøde pracujπce urzπdzenie
elektryczne jest ürÛd≥em zak≥ÛceÒ elektromagnetycznych o rÛønych poziomach i charakterze. Stan
kompatybilnoúci elektromagnetycznej osiπgniÍty jest wtedy, gdy urzπdzenia bÍdπce blisko siebie
dzia≥ajπ poprawnie w swojej obecnoúci. Stan taki moøna osiπgnπÊ na przyk≥ad w sytuacji, gdy
poziom emitowanych przez nie zak≥ÛceÒ oraz ich odpornoúÊ na zak≥Ûcenia spe≥niajπ wymogi
dyrektywy 89/336/EEC.

KompatybilnoúÊ elektromagnetyczna

Rys. 1. Kabel 2YSLCY-JB
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Przekroje

Kabel ÷lflex Servo 2YSLCY-JB jest
produkowany w zakresie przekrojÛw od 4
G 1,5 do 4 G 240 mm2. (ÑGî oznacza, øe
jedna z øy≥ jest øÛ≥to-zielona).

W wersji symetrycznej ÷lflex Servo
2YSLCYK-JB øy≥y robocze sπ natomiast
w zakresie od 3 x 1,5 do 3 x 150 mm2,
a øy≥y øÛ≥to-zielone ñ w zakresie od 3 G
0,5 do 3 G 25 mm≤.

Aby zapewniÊ odpowiedniπ szczelnoúÊ
elektromagnetycznπ konstruktorzy firmy
Lapp Kabel opracowali sposoby uziemia-
nia ekranu przewodu. Prostym i pewnym
sposobem uziemiania jest d≥awnica kablo-
wa Skintop MS-SC wykonana z niklowa-
nego mosiπdzu. Zapewnia ona szerokie za-

kresy d≥awieÒ oraz maksymalnπ py≥o-
i wodoszczelnoúÊ (IP68 do 5 bar). Waø-
nym elementem d≥awnicy Skintop MS-SC
jest umieszczony wewnπtrz specjalny pier-
úcieÒ ze sprÍøystymi blaszkami, dziÍki
ktÛrym uzyskuje siÍ pewny i samoczynny
kontakt d≥awnicy z ekranem kabla. 

Pawe≥ Pracz

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel Sp. z o.o.
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Rys. 2. Przyk≥ad ñ ÷LFLEX-SERVOÆ 2YSLCYK-
-JB 3x16 + 3G2,5

Rys. 3. Sposoby po≥πczenia d≥awnicy z ekranem przewodu
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R E K L A M A

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
info@lapppolska.pl
www. lapppolska.pl


