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Unitronic to marka obejmujπca
przewody do transmisji danych.
W zaleønoúci od szybkoúci trans-

misji danych oferowane sπ produkty o od-
powiednich parametrach.

Unitronic Li2YCY (TP)

Parowane przewody s≥aboprπdowe Uni-
tronic Li2YCY (TP) z ekranem i koloro-
wymi øy≥ami wed≥ug DIN 47100 nadajπ
siÍ szczegÛlnie do okablowania systemÛw
przekazywania danych z prÍdkoúciπ trans-
misji do 10 Mbit/sek., np. do z≥πczy typu
RS 422, RS 485. Przewody tego typu sπ
przeznaczone do montaøu na sta≥e w su-
chych i wilgotnych pomieszczeniach. Wy-
konanie Unitronic Li2YCYv (TP) ze
wzmocnionym czarnym p≥aszczem ze-
wnÍtrznym (Yv) nadaje siÍ do zastosowaÒ
wewnÍtrznych, zewnÍtrznych, jak i bezpo-
úredniego uk≥adania w ziemi.

Unitronic LiHH, LiHCH, LiHCH (TP)

Kolejna grupa produktÛw marki Unitro-
nic to bezhalogenowe przewody do trans-
misji danych: Unitronic LiHH, LiHCH,
LiHCH (TP) parowany. Sπ one przezna-
czone do okablowania miejsc, w ktÛrych
przebywa duøa iloúÊ ludzi np. budynki pu-
bliczne lub úrodki komunikacji, jak rÛw-
nieø miejsc i obiektÛw, gdzie znajdujπ siÍ
rzeczy wartoúciowe wymagajπce ochrony
w przypadku poøaru.

Przewody Unitronic do obwodÛw 

iskrobezpiecznych

TÍ rodzinÍ wyrobÛw tworzπ przewody
do transmisji danych przewidziane do ob-
wodÛw iskrobezpiecznych: Unitronic EB
CY (TP) parowany, Unitronic EB JE-LiY-
CY... BD, Unitronic EB JE-Y (ST) Y 0,8
BD. Przewody te odpowiadajπ wymaga-

niom normy VDE 0165 rozdzia≥ 12.2.2.6,
w ktÛrej zalecone jest specjalne oznakowa-
nie kabli i przewodÛw odnoúnie stopnia
ochrony przed iskrzeniem Ñ-i-Ñ. 

åwiat≥owody Hitronic

Optyczna transmisja sygna≥Ûw za po-
úrednictwem kabli úwiat≥owodowych od-
bywa siÍ na zasadzie ca≥kowitego we-
wnÍtrznego odbicia promieni úwietlnych.
Odbicie jest skutkiem tego, øe wokÛ≥ rdze-
nia przewodzπcego úwiat≥o znajduje siÍ
cienki p≥aszcz, na granicy ktÛrego úwiat≥o
ulega ca≥kowitemu odbiciu i dziÍki temu
jest przesy≥ane wzd≥uø przewodu. Mimo,
øe zasada transmisji sygna≥Ûw optycznych
jest znana od d≥ugiego czasu, dopiero
w ostatnich latach opracowano, wyprodu-
kowano i rozpoczÍto wykorzystywanie

úwiat≥owodÛw na skalÍ przemys≥owπ. 
Kable úwiat≥owodowe dzielπ siÍ w za-

leønoúci od zastosowanego materia≥u na
kable zbudowane z w≥Ûkien z tworzyw
sztucznych (POF), w≥Ûkien ze szk≥a kwar-
cowego z pow≥okπ z tworzyw sztucznych
(PCF) i w≥Ûkna wykonane z czystego szk≥a
kwarcowego (w≥Ûkna szklane lub GOF).
Firma Lapp Kabel oferuje kable úwiat≥o-
wodowe przeznaczone g≥Ûwnie do zasto-
sowaÒ przemys≥owych wykonane ze szk≥a
lub tworzyw sztucznych i/lub kable hybry-
dowe. NiektÛre spoúrÛd tych kabli zapro-
jektowane sπ konstrukcyjnie do aplikacji
ruchomych w prowadnicach ≥aÒcucho-
wych. W zaleønoúci od ogÛlnej koncepcji
linii teletransmisyjnej, do jej budowy mo-
gπ byÊ stosowane kable úwiat≥owodowe
szklane lub z tworzyw sztucznych. Produ-
cent oferuje rÛwnieø odpowiednie z≥πcza
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Marki produktów
firmy Lapp Kabel
Tomasz Nowacki

OprÛcz najpopularniejszych przewodÛw ÷lflex, firma Lapp Kabel oferuje takøe produkty wy-
twarzane pod kilkoma innymi znakami towarowymi. Artyku≥ prezentuje przeglπd wyrobÛw re-
prezentatywnych dla kaødej z marek. W sk≥ad portfolio producenta wchodzπ m.in. przewody
sterownicze, úwiat≥owody, z≥πcza, d≥awnice, wÍøe os≥onowe i prowadnice.

Rys. 1. PrzewÛd Unitronic Li2YCY (TP)

Rys. 2. Przewody bezhalogenowe Unitronic LiHCH (u gÛry) i LiHCH (TP)

Rys. 3. Przewody do obwodÛw iskrobezpiecznych: Unitronic EB CY (TP) (u gÛry) i Unitronic EB JE-
-LiYCYÖBD

Rys. 4. åwiat≥owÛd Hitronic HQN

Rys. 5. åwiat≥owÛd Hitronic FD Mobile Cable



wtykowe, narzÍdzia oraz prefabrykowane
úwiat≥owodowe kable przy≥πczeniowe, do-
stosowane do uøywanych kabli.

Seria HQN

Przewody serii HQN posiadajπ centralnπ
luünπ tubÍ wiπzek wype≥nionπ maksymal-
nie 24 w≥Ûknami. Przewody o wiÍkszej
liczbie w≥Ûkien sπ dostÍpne z w≥Ûknami
skrÍcanymi z wype≥nieniem. DziÍki nie-
wielkim úrednicom zewnÍtrznym úwiat≥o-
wody HQN nadajπ siÍ do stosowania we-
wnπtrz budynkÛw.

Hitronic FD

Hitronic FD to przewÛd do po≥πczeÒ ru-
chomych. åwiat≥owody serii FD uøywane
sπ wszÍdzie tam, gdzie wymagana jest
optyczna transmisja danych w warunkach
ciπg≥ego ruchu. Znajdujπ zastosowanie
w mobilnych aplikacjach przemys≥owych,
m.in. w prowadnicach ≥aÒcuchowych.
G≥Ûwne zalety serii FD, poza wysokπ ela-
stycznoúciπ, to niska waga i ma≥e úrednice.

Z≥πcza Epic

Epic to marka z≥πczy przemys≥owych.
Najwaøniejszymi cechami tego typu pro-

duktÛw sπ ich w≥aúciwoúci elektryczne,
odpornoúÊ mechaniczna oraz materia≥y
z jakich sπ zbudowane. DziÍki solidnym
obudowom z≥πcza Epic zapewniajπ bez-
pieczne ≥πczenie i roz≥πczenie zasilania lub
sygna≥Ûw sterowniczych nawet w nieprzy-
jaznym úrodowisku. Konstrukcja z≥πczy
prostokπtnych moøe byÊ indywidualnie
dopasowana do specyfikacji wymagaÒ
klienta. Z≥πcza sk≥adajπ siÍ z kilku kompo-
nentÛw (obudÛw oraz wk≥adÛw). Szeroka
oferta obudÛw oraz wiele wykonaÒ wk≥a-
dÛw i stykÛw pozwala na z≥oøenie odpo-
wiedniego z≥πcza dla kaødej aplikacji.

D≥awnice Skintop

Skintop jest markπ, w sk≥ad ktÛrej wcho-
dzi szeroko rozbudowana grupa d≥awnic
przewodowych. Sπ one wykonywane za-
rÛwno z plastiku, jak i z metalu, posiadajπ
szeroki zakres d≥awienia oraz wysoki sto-
pieÒ ochrony IP68. Oferowane przez firmÍ
Lapp Kabel d≥awnice spe≥niajπ wszelkie
wymagania norm bezpieczeÒstwa.

Skintop ST-M, STR-M

Podstawowπ grupÍ produktowπ w tej
marce reprezentujπ poliamidowe d≥awnice
metryczne Skintop ST-M oraz STR-M
ñ z wk≥adem redukcyjnym (w tym wyko-
naniu d≥awnica posiada dodatkowy wk≥ad
uszczelniajπcy, umoøliwiajπcy skuteczne
zad≥awienie kabli i przewodÛw o mniejszej
úrednicy zewnÍtrznej). Obie wersje sπ
przeznaczone do uniwersalnego zastoso-
wania, przede wszystkim w budowie ma-
szyn, aparatÛw, w technice pomiarowej,
regulacyjnej i automatyce. 

Skintop MS-SC/ MS-SC-M Brush

Skintop MS-SC/ MS-SC-M Brush to
d≥awnice zapewniajπce odpowiedniπ
szczelnoúÊ elektromagnetycznπ EMC oraz
umoøliwiajπce szybkie i pewne uziemienie
ekranu.
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Rys. 6. Epic H-A 10 ñ kompaktowe z≥πcze na prπ-
dy do 16 A (u gÛry) oraz z≥πcze okrπg≥e Epic Cir-
con LS1

Rys. 7. D≥awnice Skintop ST-M
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Wersja MS-SC-M Brush pozwala na
wycentrowanie, umocowanie, odciπøenie
i hermetyczne uszczelnienie przewodu
w jednej operacji (stopieÒ ochrony IP68).
Wykonanie po≥πczenia wymaga jedynie
umieszczenia przewodu w d≥awnicy, wsu-
niÍcia ekranu pod innowacyjnπ szczotecz-
kÍ, zapewniajπcπ bezpieczeÒstwo EMC
oraz dokrÍcenie. Wersja Ñplusî tej d≥awni-
cy zapewnia wiÍkszy zakres mocowania
dla przewodÛw o wiÍkszych przekrojach. 

WÍøe os≥onowe 
i akcesoria Silvyn

Silvyn to marka produktÛw, w sk≥ad ktÛ-
rej wchodzπ wÍøe os≥onowe, potocznie zwa-
ne peszlami, oraz wspÛ≥pracujπce z nimi ak-
cesoria. W grupie tej znajdujπ siÍ wÍøe os≥o-
nowe plastikowe, plastikowe wzmacniane,
stalowe, metalowe oraz wÍøe metalowe po-
kryte PVC. Wszystkie posiadajπ swoje in-
dywidualne parametry, ktÛre okreúlajπ ich
przydatnoúÊ w rÛønych aplikacjach.

Silvyn Rill PA 6 / PA 12

Silvyn Rill PA 6 to karbowany wπø
ochronny, zgodny z UL File E 86359, wy-

konany ze specjalnego poliamidu, z rÛw-
noleg≥ymi karbami. SzczegÛlnymi zaleta-
mi produktu sπ: odpornoúÊ na oleje i ben-
zyny, brak zwiπzkÛw halogenÛw, wysoka
odpornoúÊ na ozon, kwasy i rozpuszczalni-
ki, niepalnoúÊ, samogaúniÍcie (V0 wed≥ug
UL 94), duøa giÍtkoúÊ i wytrzyma≥oúÊ na
úcieranie i naciski. Wπø przeznaczony jest
do stosowania w instalacjach maszyno-
wych wszystkich rodzajÛw, szczegÛlnie
przy sterowaniach ruchomych czÍúci ma-
szyn, pod≥πczeniach silnikÛw, wewnÍtrz-
nych po≥πczeniach w szafach sterowni-
czych i rozdzielczych, budowlach przemy-
s≥owych. 

Wersja Silvyn Rill PA 12 dziÍki zastoso-
waniu specjalnego typu poliamidu posia-
da jeszcze wiÍkszπ giÍtkoúÊ i elastycznoúÊ,
a takøe wiÍkszπ odpornoúÊ na wielokrotne
zginanie (np. przy manipulatorach i robo-
tach). Dodatkowo oferuje mniejsze wspÛ≥-
czynniki wch≥aniania wilgoci i lepszπ izo-
lacyjnoúÊ. Wykonanie PA 12 jest szczelne
wobec powietrza i cieczy. Dysponuje od-
pornoúciπ chemicznπ, mechanicznπ i nie-
palnoúciπ na podobnym poziomie co wy-
konanie podstawowe PA 6. WÍøe Silvyn
Rill sπ takøe dostÍpne w kolorze czarnym.

Silvyn Split

Silvyn Split to rozk≥adalny (rozszcze-
pialny) wπø poliamidowy, ktÛry pozwala
na bezpoúredni dostÍp do instalacji w do-
wolnym momencie. Rozwiπzanie to ma
zastosowanie w przypadku, gdy poza
ochronπ fizycznπ i chemicznπ instalacji
niezbÍdny jest jej czÍsty serwis lub rozbu-
dowa. Silvyn Split moøna takøe za≥oøyÊ na
innπ istniejπcπ instalacjÍ bez koniecznoúci
jej roz≥πczania. Wπø ten moøna zastosowaÊ
np. w budowie samochodÛw, urzπdzeÒ,
w przemyúle elektrotechnicznym i w bu-
downictwie okrÍtowym.

Do wszystkich wÍøy moøna dopasowaÊ
odpowiednie z≥πczki.

Prowadnice Brevetti Stendalto

Osobnπ markÍ wchodzπcπ w sk≥ad ofer-
ty Lapp Kabel tworzπ rÛwnieø prowadnice
Brevetti Stendalto. Znajdujπ one zastoso-
wanie w wielu rÛønorodnych dziedzinach,
m.in. pakowaniu i przenoszeniu, przecho-
wywaniu i transporcie, po rozwiπzania
w takich obszarach jak gÛrnictwo, platfor-
my wiertnicze, budownictwo, porty mor-
skie i terminale lotnicze. W ofercie dostÍp-
nych jest kilka typÛw prowadnic.

Seria Lekka

Seria Lekka ñ np. seria SR200, to pro-
wadnice o konstrukcji opartej na po≥πcze-
niu pojedynczym z centralnie umieszczo-
nym sworzniem przeciwdzia≥ajπcym tar-
ciu. Sπ to bardzo g≥adkie prowadnice na-
dajπca siÍ zw≥aszcza dla ma≥ych urzπdzeÒ,
jak drukarki, przyrzπdy pomiarowe itp.
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Rys. 8. D≥awnice Skintop MS-SC-M (po lewej) i Skintop MS-SC-M Brush

Rys. 9. Wπø os≥onowy Silvyn Rill PA 6 (u gÛry)
i Silvyn Rill PA12

Rys. 10. 
Rozk≥adalny 
wπø os≥onowy
Silvyn Split



Seria årednia

Konstrukcja Serii åredniej (np. serii
SR300A) rÛwnieø oparta jest na po≥πcze-
niu pojedynczym z centralnie umieszczo-
nym sworzniem przeciwdzia≥ajπcym tar-
ciu. Dodatkowo prowadnica dysponuje
ramkami otwieranymi od strony we-
wnÍtrznej promienia giÍcia. DostÍpne sπ
separatory pionowe. Szerokie ramki od
strony zewnÍtrznej zapewniajπ dobrπ
ochronÍ przy pracy poziomej.

Seria CiÍøka

Seria CiÍøka ñ np. seria SR306SI-
-SR306SE to wytrzyma≥a konstrukcja
wstÍgi oparta na pojedynczym po≥πczeniu
z≥πczem mÍskim / øeÒskim, z duøym po-
trÛjnym sworzniem zapobiegajπcym tar-
ciu. Ramki otwierane sπ od strony we-
wnÍtrznej (SR306SI) lub zewnÍtrznej
(SR306SE) promienia giÍcia. Standardo-
we wykonanie prowadnicy posiada ramki
poprzeczne co drugie ogniwo. DostÍpny
jest modu≥owy system separatorÛw pozio-
mych i pionowych.

Seria ZamkniÍta

Seria ZamkniÍta ñ np. seria SR435PI-
-SR435PE to konstrukcja oparta na poje-
dynczym po≥πczeniu, z duøym pojedyn-
czym sworzniem zapobiegajπcym tarciu.
Pokrywy otwierane sπ od strony we-
wnÍtrznej (SR435PI) lub zewnÍtrznej
(SR435PE) promienia giÍcia. Do prowad-
nic dostÍpne sπ separatory pionowe.

Seria ålizgowa

Seria ålizgowa ñ np. seria SR319B to
prowadnice o wytrzyma≥ej konstrukcji
wstÍgi opartej na pojedynczym po≥πczeniu
z≥πczem mÍskim / øeÒskim, z duøym po-
trÛjnym sworzniem zapobiegajπcym tar-
ciu. Elementem budowy jest takøe nieroz-
krÍcany profil nylonowy z rÛønymi wa-
riantami otworowania. Prowadnica jest
wyposaøona w duøe p≥ozy úlizgowe za-
pewniajπce trwa≥oúÊ nawet przy duøych
prÍdkoúciach i obciπøeniach. Standardowe
wykonanie posiada profile poprzeczne. 

Seria Robot

Seria Robot ñ np. seria SR500 to nylono-
wa prowadnica ≥aÒcuchowa przeznaczona
do ruchu obrotowego, z otwieranymi ram-
kami. Jej budowa oparta jest na pojedyn-
czym po≥πczeniu z≥πczem mÍskim / øeÒ-
skim, z duøym pojedynczym sworzniem
zapobiegajπcym tarciu. Ramki sπ otwiera-
ne od strony wewnÍtrznej promienia giÍ-
cia.

Podsumowanie

Artyku≥ przedstawia wybrane typy pro-
duktÛw z marek dostÍpnych w ofercie fir-
my Lapp Kabel. Co roku oferta kaødej
z marek jest uzupe≥niana i rozbudowywa-
na o nowe rozwiπzania. SzczegÛ≥owe in-
formacje na temat pe≥nego asortymentu
wyrobÛw dostÍpne sπ na stronie interneto-
wej www.lapppolska.pl.

Tomasz Nowacki

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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Rys. 11. Nylonowa prowadnica ≥aÒcuchowa z Serii åredniej SR300A

Rys. 12. Prowadnica Serii Robot 
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Lapp Kabel Sp. z o.o.
ul. Wroc≥awska 33 d
D≥ugo≥Íka 55-095 MirkÛw

tel. (71) 330 63 00
fax (71) 330 63 06

e-mail: info@lapppolska.pl
www. lapppolska.pl


