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Firmy zajmujπce siÍ obs≥ugπ koncer-
tÛw plenerowych wspÛ≥pracujπ
z Lapp Kabel od dawna. W tej bran-

øy sprawdzi≥y siÍ przede wszystkim odpor-
ne na czÍste zginanie, úcieranie i warunki
atmosferyczne przewody serii Olflex 440 P.
DziÍki zastosowaniu w nich jako izolacji
øy≥ termoplastycznych elastomerÛw (TPE)
oraz p≥aszczowi zewnÍtrznemu z poliure-
tanu (PUR) przewody te moøna rozk≥adaÊ
nawet na mrozie (giÍtkoúÊ do -40oC).

Problemem okaza≥a siÍ jednak koniecz-
noúÊ jednoczesnego, wielokrotnego pod≥π-
czania kilkudziesiÍciu odbiornikÛw prπdu,
np. konstrukcji z 10 reflektorami. Stoso-
wane po≥πczenia typu Ñprzed≥uøacz + roz-
ga≥Íünikî, sprawdzajπce siÍ wewnπtrz bu-
dynkÛw, zawodzπ na úniegu, czy w warun-
kach duøej wilgotnoúci. Z kolei montaø
rozdzielnic budowlanych jest niepraktycz-
ny (duøe masy). Rozwiπzaniem w tym wy-
padku okaza≥o siÍ wykorzystanie z≥πczy
przemys≥owych Epic serii H-BE, ktÛre
oferujπ nawet 48 stykÛw o obciπøalnoúci
16 A kaødy. Zazwyczaj stosowane sπ z≥π-
cza 10 lub 16 stykowe, co pozwala na ob-
s≥uøenie od 5 do 8 reflektorÛw konwencjo-
nalnych. Wersje 10 stykowe sprawdzajπ
siÍ takøe przy pod≥πczaniu projektorÛw ru-
chomych, gdzie do jednego projektora pro-
wadzi siÍ przewÛd wieloøy≥owy (dodatko-
we øy≥y sterujπce i zasilajπce serwonapÍ-
dy). Z≥πcza Epic oferujπ wysokπ szczel-
noúÊ po≥πczeÒ (IP65), co pozwala na ich
bezawaryjnπ eksploatacjÍ w warunkach

zewnÍtrznych. Dodatkowe
funkcjonalnoúci udostÍpniajπ
nowe wersje obudowy z dwoma
wejúciami przewodÛw. Pozwa-
la to na pod≥πczenie jednym z≥π-
czem dwÛch odleg≥ych od siebie
odbiornikÛw. 

Dodatkowo firma Lapp Kabel
oferuje szerokπ ofertÍ dedyko-
wanych przewodÛw scenicznych
audio-wideo dla firm zajmujπ-
cych siÍ profesjonalnπ technikπ
estradowπ. 

Zasilanie 
zestawÛw audio

Innym z nietypowych zastosowaÒ prze-
wodÛw Lapp Kabel w branøy audio jest
zasilanie audiofilskich zestawÛw nag≥o-
únieniowych. Instalacje tego typu tworzo-
ne sπ przez bardzo wymagajπcych s≥ucha-
czy ñ osoby, ktÛrych pasjπ jest ciπg≥e udo-
skonalanie zestawu audio, eksperymento-
wanie z rÛønymi elementami toru przesy-
≥u düwiÍku ñ w celu uzyskania jak najlep-
szego brzmienia.

Jednym z istotniejszych elementÛw ta-
kich zestawÛw sπ przewody po≥πczeniowe.
NajwiÍkszy wp≥yw na düwiÍk ma jakoúÊ
przewodÛw ≥πczπcych g≥oúnik ze wzmac-
niaczem. Okazuje siÍ jednak, øe s≥yszalne
dla wyczulonego ucha rÛønice w brzmie-
niu pojawiajπ siÍ rÛwnieø w zaleønoúci od
rodzaju przewodÛw zasilajπcych ca≥y ze-

staw. 
Wynika to przede wszystkim z faktu, øe

prπd dostÍpny w zwyk≥ej sieci zasilajπcej
nie spe≥nia parametrÛw odpowiednich do
zasilania wysublimowanych zestawÛw au-
dio (w sieci pojawiajπ siÍ liczne zak≥Ûce-
nia, ktÛre zniekszta≥cajπ odtwarzany
düwiÍk ñ np. trzaski wprowadzane przez
wiertarkÍ sπsiada). Z tego powodu wyma-
gajπcy melomani pod≥πczajπ swÛj sprzÍt
przez uk≥ad odfiltrowujπcego zak≥Ûcenia
sieciowe kondycjonera, od ktÛrego do
wzmacniacza i ürÛd≥a düwiÍku (odtwa-
rzacz CD, SACD) prowadzi najczÍúciej
przewÛd ekranowany. Uziemiony ekran
przewodu skutecznie chroni øy≥y zasilajπ-
ce od zewnÍtrznych zak≥ÛceÒ elektroma-
gnetycznych pochodzπcych chociaøby od
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Nietypowe zastosowania
produktów 
firmy Lapp Kabel
Mariusz Pajkowski

G≥Ûwnymi uøytkownikami produktÛw firmy Lapp Kabel sπ zak≥ady przemys≥owe. WúrÛd od-
biorcÛw znajdujπ siÍ m.in. huty, kopalnie, zak≥ady spoøywcze czy przedsiÍbiorstwa produk-
cji metalowej, a takøe firmy instalatorskie. Z tego powodu duøe zainteresowanie producenta
budzi zawsze pojawienie siÍ uøytkownikÛw spoza wymienionej grupy. Z jednej strony czÍsto
wykorzystujπ oni produkty w sposÛb niekonwencjonalny, z drugiej zaú stawiajπ im bardzo
zaskakujπce i nietypowe wymagania. 

Rys. 1. Z≥πcze z obudowπ wtyczki z dwoma wejúciami



sprzÍtu domowego. Jako ekranowany przewÛd zasilajπcy dobrze
sprawdza siÍ Olflex Classic 110 CY firmy Lapp Kabel, ktÛry
w zaleønoúci od mocy odbiornikÛw instalowany jest w wykona-
niu 3G 2,5 mm2 lub 3G 1,5 mm2. Na jego bazie, po wyposaøeniu
w dobrej jakoúci z≥πcza moøna wykonaÊ solidny przewÛd zasila-
jπcy do wysokiej klasy sprzÍtu audio. 

Prowadnice ≥aÒcuchowe 
w klinice stomatologicznej

Jednπ z grup produktowych oferowanych przez Lapp Kabel sπ
prowadnice ≥aÒcuchowe Brevetti Stendalto. Zwyczajowo uk≥ada
siÍ w nich przewody elektryczne, pneumatyczne lub hydraulicz-
ne ≥πczπce ruchome czÍúci maszyny. Prowadnica stanowi natu-
ralnπ os≥onÍ dla przewodÛw, zabezpieczajπc je przed uszkodze-
niami mechanicznymi i jednoczeúnie porzπdkuje ruch wiπzki ka-
blowej w przestrzeni. Prowadnice najczÍúciej moøna spotkaÊ na
obrabiarkach numerycznych, ploterach tnπcych czy paletyzerach.

Nowoúciπ jest zastosowanie prowadnicy w klinice stomatolo-
gicznej. W obiekcie, w ktÛrym zrealizowano to nietypowe zapo-
trzebowanie znajdujπ siÍ dwa gabinety, w ktÛrych pracujπ jed-
nostki stomatologiczne tzw. unity. Aby rozbudowaÊ ofertÍ klini-

n i e t y p o w e  z a s t o s o w a n i a . . .

Rys. 2. Z≥πcza przemys≥owe Epic serii H-BE umoøliwiajπ jednoczesne, wie-
lokrotne pod≥πczania kilkudziesiÍciu odbiornikÛw prπdu, np. konstrukcji
z 10 reflektorami

Rys. 3. PrzewÛd Olflex Classic 110 CY z wtyczkπ (katalog Light&Sound)
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ka zakupi≥a stomatologiczny aparat rent-
genowski, z myúlπ o wykorzystywaniu go
w obu gabinetach. Poniewaø przenoszenie
lub przewoøenie aparatu na wÛzku miÍdzy

gabinetami nie wchodzi≥o w grÍ, zdecydo-
wano o umocowaniu go na szynie pod su-
fitem. Aparat mia≥ przejeødøaÊ z gabinetu
do gabinetu przez otwÛr w úcianie. W tej

sytuacji pojawi≥ siÍ problem
prowadzenia okablowania pod-
≥πczonego do g≥owicy RTG,
zw≥aszcza øe d≥ugoúÊ przesuwu
wynosi≥a blisko 6 m. Tu w≥a-
únie znalaz≥a zastosowanie pro-
wadnica serii úredniej Brevetti
Stendalto SR445, ktÛra pozwa-
la na wychylenie bez dodatko-
wych podparÊ do 3,5 m w jed-
nπ stronÍ. Uk≥ad zosta≥ zreali-
zowany, zadzia≥a≥ i bez proble-
mÛw funkcjonuje do chwili
obecnej. 

Instalacje 
podwodne

SzczelnoúÊ instalacji jest jed-
nym z jej podstawowych para-
metrÛw. Zapylenie, zawilgoce-
nie przewodÛw niesie za sobπ
realne niebezpieczeÒstwo prze-
bicia czy poøaru. SzczegÛlnie
istotna jest szczelnoúÊ instala-
cji pracujπcej pod wodπ. Dla te-
go typu trudnych warunkÛw za-

projektowane zosta≥y d≥awnice serii Skin-
top. Zapewniajπ one szczelnoúÊ IP68
ñ czyli ca≥kowite zabezpieczenie przed za-
laniem do 40 m s≥upa wody. Nawet w wa-
runkach przemys≥owych taka potrzeba
zdarza siÍ niezwykle rzadko, jednak dla
p≥etwonurkÛw parametr ten okaza≥ siÍ po-
øπdany. D≥awnice Skintop wykorzystywa-
ne sπ przez jednego z producentÛw latarek
pracujπcych pod wodπ. W produkcji firma
stosuje model Skintop BS, ktÛry posiada
dodatkowo spiralÍ zabezpieczajπcπ prze-
wÛd przed nadmiernym zginaniem w miej-
scu wejúcia do d≥awnicy. Przy umocowa-
niu latarki na przedramieniu, ktÛre stale
porusza siÍ podczas podwodnej eksplora-
cji, takie rozwiπzanie ma swoje uzasadnie-
nie. Dodatkowo, wykonana z poliamidu
(PA) d≥awnica jest odporna na korozjÍ
i warunki pracy w s≥onej morskiej wodzie.
Do ekstremalnych zadaÒ podwodnych po-
lecana jest d≥awnica Skindicht SHV za-
pewniajπca szczelnoúÊ przy ciúnieniu do
10 bar.

Produkty dla dzieci

Ostatnim z prezentowanych niekonwen-
cjonalnych, pozaprzemys≥owych zastoso-
waÒ jest wykorzystanie wyrobÛw Lapp
Kabel do wytwarzania produktÛw dla dzie-
ci. Odporne na wysokie temperatury prze-
wody w izolacji silikonowej stosowane sπ
w podgrzewaczach do butelek dla nie-
mowlπt. Niestety, mimo sporej produkcji,
poziom obrotÛw w tym sektorze nie jest
wysoki, poniewaø w kaødym podgrzewa-
czu pracuje... 8 cm przewodu Lapp Kabel.
Do pod≥πczeÒ grza≥ek uøywane sπ poje-
dyncze linki Olflex HEAT 180 SiF o prze-
kroju 0,5 mm2, ktÛre wytrzymujπ tempe-
raturÍ do 180oC. 

Mariusz Pajkowski

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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Rys. 4. Prowadnica SR445

Rys. 5. D≥awnica Skintop BS

Rys. 6. D≥awnica Skindicht SHV

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


