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Z≥πcza przemys≥owe moøna podzie-
liÊ na dwie podstawowe grupy
ñ z≥πcza prostokπtne i z≥πcza okrπ-

g≥e. Modu≥owy system elementÛw pozwa-
la na indywidualne dopasowanie z≥πcza do
konkretnych zastosowaÒ. Schematy budo-
wy typowych z≥πczy przedstawia rys. 1.

O wyborze poszczegÛlnych elementÛw
z≥πcza decydujπ warunki montaøowe oraz
zastosowanie. Po dobraniu konkretnej obu-
dowy istnieje moøliwoúÊ dopasowania do
niej rÛønorodnych wk≥adÛw i akcesoriÛw
ñ spoúrÛd wielu elementÛw oferowanych

przez ca≥y system. Uzyskuje siÍ w ten spo-
sÛb zestawy rÛøniπce siÍ funkcjπ, iloúciπ
pinÛw i miejscem zastosowania.

Zmiany konstrukcyjne

Nowym rozwiπzaniem w obudowach
Epic jest wprowadzenie nowego rodzaju
pokrycia bolcÛw. Uzyskiwana dziÍki temu
lepsza charakterystyka úlizgu u≥atwia swo-
bodne zamykanie klamry po pod≥πczeniu
wtyczki do gniazda. RÛwnie waønπ korzy-
úciπ jest poprawiona ochrona przed koro-
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Cechπ charakterystycznπ z≥πczy Epic jest odpornoúÊ mechaniczna i trwa≥oúÊ eksploatacyjna.
Elementy pozwalajπ na realizacjÍ wielu cykli z≥πcz-roz≥πcz. Ma≥a rezystancja stykÛw (2 mŸ)
oraz wysoki stopieÒ szczelnoúci ñ przy zastosowaniu d≥awnic serii Skintop (IP65/68) ñ daje
moøliwoúÊ wykorzystania ich w wielu, takøe wymagajπcych aplikacjach. Artyku≥ prezentuje no-
we rozwiπzania wprowadzone w konstrukcjach z≥πczy przemys≥owych Epic. Zmiany dostoso-
wujπ produkty do unowoczeúniajπcych siÍ technologii, urzπdzeÒ i podzespo≥Ûw.

Rys. 1. Schemat budowy z≥πcza prostokπtnego (a) i z≥πcza okrπg≥ego (b)

a)

b)

Rys. 2. Nowe bolce i zawias pokrywy w obudo-
wach z≥πcz przemys≥owych Epic

Rys. 3. Nowe úruby zaciskowe oraz nowy sposÛb
numeracji pinÛw
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zjπ. Zmiany dotyczπ rÛwnieø zawiasÛw
pokrywy w obudowach serii H-B. DziÍki
poprawieniu konstrukcji pokrywa lepiej
zamyka nieuøywane gniazdo i zabezpiecza
je przed wszelkimi zanieczyszczeniami.

W 2008 roku wprowadzono takøe nowe
rozwiπzanie dotyczπce wk≥adÛw HBE
z zaciskami úrubowymi. Modernizacja do-
tyczy sposobu numeracji pinÛw oraz úrub
zaciskowych i otworÛw przy úrubach i u≥a-
twia pod≥πczanie przewodÛw do zaciskÛw.

Zastosowania specjalne 

Jednym z rozwiπzaÒ specjalnych ofero-
wanych przez Lapp Kabel jest obudowa
wtyczki z dwoma wyjúciami. Znajduje ona
zastosowanie np. w sytuacjach, gdy istnie-
je potrzeba pod≥πczenia co najmniej dwÛch
przewodÛw, a iloúÊ dostÍpnego miejsca

pozwala na umieszczenie tylko jednego
gniazda. Obudowy tego typu z serii H-B
sπ wyposaøone w dwa otwory wejúciowe
dla wprowadzenia dwÛch przewodÛw.
Otwory sπ w wykonaniu metrycznym.
W przypadku zbyt ma≥ej iloúci miejsca na
przewody, niektÛre z obudÛw zosta≥y do-
datkowo wyposaøone w szyjki przed≥uøa-
jπce wyjúcia otworÛw. Otrzymywane jest
w dziÍki temu dodatkowe miejsce na prze-
wody umieszczone w obudowie. Dwa
otwory pozwalajπ na wprowadzenie do
obudowy dwÛch przewodÛw elektrycz-
nych (transmisja danych oraz zasilanie) lub
dwÛch przewodÛw pneumatycznych.
Moøna rÛwnieø po≥πczyÊ w zestawie oba
rodzaje po≥πczeÒ.

Do szybkich po≥πczeÒ pneumatyki Lapp
Kabel wprowadzi≥ modu≥y MCS i MCB
z jednym lub dwoma pinami. W modu≥ach
øeÒskich zosta≥ wbudowany zawÛr bloku-
jπcy. Po rozpiÍciu z≥πcza przep≥yw powie-
trza jest automatycznie zamykany. 

Do doprowadzania do urzπdzeÒ zarÛw-
no danych, jak i zasilania przeznaczony
jest system z≥πczy modu≥owych Epic MC.
Rozwiπzanie pozwala na zbudowanie z≥π-
cza z kilku modu≥Ûw i zamkniecie ich
w jednej obudowie. Przyk≥adowe z≥πcze
tego typu jest przedstawione na rys. 5.: ze-
stawienie modu≥Ûw MC 4 oraz MC RJ45
w jednym z≥πczu.

Inne produkty

Kolejnπ nowoúciπ jest udogodnienie
stworzone na potrzeby stosowania z≥πcza
Circon LS1 w miejscach naraøonych na
mechaniczne uszkodzenie przewodu. Jest
to adapter pozwalajπcy na bezpoúrednie
po≥πczenie z≥πcza z wÍøem ochronnym
oraz zapewniajπcy maksymalnπ ochronÍ
IP68. Zestawienie adaptera z wÍøem
ochronnym ze stali nierdzewnej zabezpie-
cza po≥πczenia nawet w bardzo ciÍøkich
warunkach przemys≥owych. Tego rodzaju
z≥πcza sπ stosowane g≥Ûwnie jako elemen-
ty po≥πczeniowe do serwonapÍdÛw. 

Z≥πcza Circon LS1 oraz Circon M23 sπ
wykorzystywane przez firmÍ Lapp Kabel
do produkcji gotowych wiπzek do pod≥π-
czania napÍdÛw. Przygotowywane zesta-
wy sπ zgodne ze standardami firm Sie-

mens, Indramat i Lenze lub realizowane
wed≥ug indywidualnej specyfikacji klien-
ta. Wraz z przewodami z grupy Olflex Se-
rvo z≥πcza te moøna wykorzystaÊ do stwo-
rzenia w≥asnych rozwiπzaÒ.

Piotr Michalski 

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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Rys. 4. Obudowa H-B z dwoma wyjúciami kablo-
wymi

Rys. 5. Z≥πcze zestawione z modu≥Ûw Epic MC

Rys. 6. Zestaw Circon LS1 z adapterem po≥πczo-
ne z wÍøem

Rys. 7. PrzewÛd do serwonapÍdu przygotowany zgodnie ze standardem Siemens
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