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GrupÍ nowych przewodÛw w izola-
cji zewnÍtrznej wykonanej z PVC
otwiera przewÛd sterowniczy

÷lflex Classic 100 BK Power 0,6/1 kV.
Jest to wersja z øy≥ami kolorowymi dostÍp-
nego juø wczeúniej typu ÷lflex Classic 110
Black 0,6/1kV. Obszar jego zastosowania
obejmuje wszystkie instalacje elektryczne
pracujπce w suchych i wilgotnych po-
mieszczeniach. Kabel przystosowany jest
do pracy w úrodowisku przemys≥owym,
charakteryzuje siÍ duøπ odpornoúciπ na
oleje i chemikalia oraz wysokπ giÍtkoúciπ.
Moøe byÊ rÛwnieø instalowany na ze-
wnπtrz, w zakresie temperatur: dla po≥π-
czeÒ ruchomych wynoszπcym od -5oC do
+70oC, a dla po≥πczeÒ nieruchomych od 
-30oC do +80oC. ÷lflex Classic 100 BK
Power 0,6/1 kV moøe byÊ stosowany jako
przewÛd przy≥πczeniowy, kontrolny i ste-
rowniczy w budowie maszyn oraz w úro-
dowisku przemys≥owym, np. w elektrow-
niach, systemach grzewczych, w technice
klimatyzacyjnej, w urzπdzeniach ch≥odni-
czych czy w technice wyposaøenia sceny.

÷lflex Classic 110 Cold

÷lflex Classic 110 Cold to przewÛd ste-
rowniczy i przy≥πczeniowy zachowujπcy
giÍtkoúÊ w niskich temperaturach. Jest prze-
znaczony szczegÛlnie do stosowania w úro-
dowisku przemys≥owym, w temperaturach:
dla po≥πczeÒ ruchomych od -30oC do
+70oC i dla po≥πczeÒ nieruchomych od 
-40oC do +80oC ñ g≥Ûwnie w suchych, wil-
gotnych lub mokrych pomieszczeniach,
przy úrednich obciπøeniach mechanicznych.

Stosowanie przewodu na zewnπtrz moø-
liwe jest wy≥πcznie pod warunkiem zapew-
nienia dodatkowej ochrony przed promie-
niowaniem UV, z uwzglÍdnieniem poda-
nego wyøej zakresu temperatur.

Obszary zastosowaÒ ÷lflex Classic 110
Cold to urzπdzenia techniczne w instala-
cjach i budownictwie, urzπdzenia ch≥odni-
cze, ch≥odziarki, instalacje klimatyzacyjne.

÷lflex Control M (M ñ obrabiarki)
i ÷lflex Control TM (TM ñ do korytek ka-
blowych i maszyn) to przewody przezna-
czone do okablowania obrabiarek, zgodne
z normπ NFPA 79 Edition 2007, z aproba-
tπ UL-MTW. Sπ one stosowane w budo-
wie obrabiarek, przeznaczone na rynek
pÛ≥nocnoamerykaÒski i zgodne z obowiπ-
zujπcymi aprobatami:

ï aprobata TC (Tray Cable) ñ dedykowa-
na do instalacji sta≥ych, umoøliwia wy-
konywanie po≥πczeÒ miÍdzy obrabiarka-
mi na drabinkach kablowych zgodnie
z NEC do swobodnych po≥πczeÒ lub tam,
gdzie ruch przewodu ma charakter spora-
dyczny,

ï aprobata TC-ER (Exposed Run) jest de-
dykowana do po≥πczeÒ otwartych na ze-
wnπtrz, pomiÍdzy drabinkami kablowy-
mi a urzπdzeniami oraz obrabiarkami
w úrodowisku przemys≥owym, zgodnie
z NEC 336.10 (07). 
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Nowe produkty
firmy Lapp Kabel
Tomasz Nowacki

Artyku≥ prezentuje nowe przewody i akcesoria firmy Lapp Kabel, wprowadzone do produkcji
w 2008 roku. CzÍúÊ rozszerzonej oferty zosta≥a przedstawiona w lutowym wydaniu Elektrosys-
temÛw, niniejsza publikacja omawia kolejne nowoúci, ktÛre pojawi≥y siÍ na rynku od tego czasu.

PrzewÛd ÷lflex Classic 110 Cold

PrzewÛd ÷lflex Control M

PrzewÛd ÷lflex Control TM

PrzewÛd ÷lflex Classic 415 CP

Linka pojedyncza S07V-K

÷lflex Solar XLv 

÷lflex H07BN4-F



PrzewÛd ten ma zwiÍkszonπ odpornoúÊ
na oleje i wilgoÊ, umoøliwia bezpoúrednie
zastosowanie w obrabiarkach do obrÛbki
metali. Oznaczenia øy≥ AWG zosta≥y do-
stosowane do wymiarÛw metrycznych,
dziÍki czemu umoøliwiajπ zachowanie
zgodnoúci z wymogami CE i majπ zastoso-
wanie w Europie.

Specjalna mieszanka uøyta na p≥aszcz
zewnÍtrzny spe≥nia wymagania wszystkich
testÛw olejoodpornoúci wed≥ug VDE i UL
(Oil Res I i Oil Res II), charakteryzuje siÍ
wysokπ odpornoúciπ na oleje mineralne,
syntetyczne i ch≥odziwa na bazie wody. 

Znak NOM (Normas Oficiales Mexica-
nas), zgodny z aprobatπ Exposed Run, do-
puszcza by instalacja z uøyciem tego prze-
wodu nie by≥a zabezpieczona. Stosujπc
÷lflex Control TM / M nie ma potrzeby
ograniczania odleg≥oúci pÛ≥ki kablowej
wzglÍdem wyposaøenia elektrycznego,
w efekcie czego skraca siÍ czas wykona-
nia instalacji. 

KrÛtki skrÍt øy≥, specjalnie wyt≥oczony
p≥aszcz zewnÍtrzny oraz dopuszczenie do

stosowania na ca≥ym úwiecie sprawiajπ, iø
przewÛd ÷lflex Control M moøe stanowiÊ
dobrπ alternatywÍ dla przewodÛw TC u≥o-
øonych na sta≥e. Montaø ÷lflex Control M
odbywa siÍ znacznie ≥atwiej i szybciej, ma-
≥e promienie zgiÍcia zabezpieczajπ przed
przerwaniem øy≥, ktÛre moøe byÊ spowo-
dowane wstrzπsami mechanicznymi lub
drganiami.

PrzewÛd znajduje zastosowanie w miej-
scach suchych, wilgotnych i mokrych. Mo-
øe byÊ z powodzeniem wykorzystywany
przez producentÛw obrabiarek nastawio-
nych na produkcjÍ eksportowπ, jak rÛw-
nieø producentÛw aparatury i urzπdzeÒ. In-
ne zastosowania to m.in. przemys≥ samo-
chodowy i instalacje przemys≥owe.

Przewody w izolacji 
poliuretanowej i bezhalogenowej

Przewody z grupy ÷lflex Pur ñ w izola-
cji poliuretanowej i bezhalogenowej ñ sπ
odporne na prawie wszystkie oleje mine-
ralne oraz posiadajπ podwyøszone w≥asno-
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Tablica 1. Produkty wprowadzone do oferty firmy Lapp Kabel w 2008 roku 

÷lflex Classic 100 BK Power 0,6/1 kV
GiÍtki przewÛd elektroenergetyczny odporny na

promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

÷lflex Classic 110 Cold
GiÍtki przewÛd sterowniczy do zastosowaÒ w niskich

temperaturach do -30oC

÷lflex Control TM / M PrzewÛd z aprobatπ UL-MTW zgodny z normπ NFPA 79

÷lflex Classic 415 CP
PrzewÛd poliuretanowy z øy≥ami numerowanymi zgodny 

z wymogami EMC

H07ZZ-F Kabel elektroenergetyczny, bezhalogenowy w izolacji gumowej

÷lflex H07BN4-F
Kabel gumowy odporny na skrÍcenie, do zastosowaÒ 

w energetyce wiatrowej

÷lflex Solar XLv
PrzewÛd ze wzmocnionym p≥aszczem zewnÍtrznym 

do zastosowaÒ w instalacjach s≥onecznych

S07V-K
Linki pojedyncze z øy≥ami numerowanymi 

do okablowania szaf sterowniczych

Skintop Click-R
D≥awnice kablowe do szybkiego montaøu 
z uszczelniajπcym wk≥adem redukcyjnym

Skintop Click BS
D≥awnice kablowe do szybkiego montaøu 

ze spiralπ chroniπcπ przewÛd przed zginaniem

Skintop MS-SC-M Brush / Brush plus D≥awnice do kabli ekranowanych o duøych przekrojach

Skintop MS-M-XL Atex
Specjalna mosiÍøna d≥awnica kablowa zgodna z Atex, 
do stosowania w obszarach zagroøonych wybuchem

D≥awnice: Skintop-Click-R (po lewej) i Skintop Click BS
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úci mechaniczne, szczegÛlnie wzglÍdem
úcierania, zadrapania itp. DziÍki specjalnej
mieszance pow≥oki, ÷lflex Pur sπ niewraø-
liwe na mikroby i hydrolizÍ. W procesie
produkcyjnym przewodÛw tego typu nie
uøywa siÍ substancji silikonowych, dziÍki
czemu znajdujπ one czÍsto zastosowanie
w lakierniach.

÷lflex Classic 415 CP

Nowy w tej grupie ÷lflex Classic 415
CP jest wersjπ z øy≥ami numerowanymi
istniejπcego juø przewodu ÷lflex Classic
400 CP. Jest to przewÛd ekranowany, zale-
cany wszÍdzie tam, gdzie dodatkowo wy-
magana jest odpornoúÊ na zak≥Ûcenia elek-
tromagnetyczne. Przeznaczony jest dla po-
≥πczeÒ nieruchomych lub dla aplikacji,
gdzie ruch przewodu ma charakter spora-
dyczny. Moøe byÊ stosowany w suchych,
wilgotnych, mokrych pomieszczeniach lub
na zewnπtrz, ale przy zachowaniu zakresu
temperatur: dla po≥πczeÒ ruchomych od -5oC
do +70oC i dla po≥πczeÒ nieruchomych od
-40oC do +80oC. ÷lflex Classic 415 CP
posiada ekran elektromagnetyczny o du-
øym stopniu pokrycia i rezystancjπ sprzÍga-
nia maksymalnie 250 Ω/km przy 30 MHz.

Miejsca zastosowaÒ tego przewodu to
obrabiarki, budowa maszyn, konstrukcja
aparatury, linie malowania natryskowego,
urzπdzenia kontrolno-pomiarowe.

H07ZZ-F

H07ZZ-F to kabel elektroenergetyczny
bezhalogenowy, w izolacji gumowej o bu-
dowie usieciowanej. Moøe byÊ stosowany
w urzπdzeniach wyposaøenia sceny, narzÍ-
dziach i maszynach rolniczych, w budyn-
kach przeznaczonych na wystawy, pokazy
i stoiskach niewyposaøonych w systemy
sygnalizacji poøaru. Charakterystyczne
w≥asnoúci tego przewodu to:
ï niska emisja dymÛw,
ï niska korozyjnoúÊ gazÛw emitowanych

w razie poøaru,
ï samogasnπcy zgodnie z IEC 60 332.1

oraz IEC 60 332.3,

ï maksymalna temperatura øy≥y
+70oC,

ï odpornoúÊ na promieniowanie
UV.

Linki pojedyncze

Linka pojedyncza S07V-K to przewÛd
z øy≥ami numerowanymi do stosowania
w okablowaniu szaf sterowniczych, do
uk≥adania w rurkach. Jego charaktery-
styczne cechy to:
ï nadrukowana numeracja, cyfry od 1 do 3,
ï samogasnπcy zgodnie z IEC 60 332.1,
ï u≥atwianie bezpiecznego rozrÛøniania øy≥

w szafie sterowniczej ñ ≥atwiejsza insta-
lacja okablowania,

ï linka z cienkich drucikÛw wed≥ug VDE
0295 Kl. 5 / IEC 60228 Kl. 5,

ï napiÍcie nominalne U0/U: 4/750 V,
ï zakres temperatur dla po≥πczeÒ nierucho-

mych: -30oC do +80oC.

Przewody dla energetyki 
ekologicznej 

PrzewÛd ÷lflex Solar XLv, podobnie
jak istniejπce juø wyroby z serii ÷lflex So-
lar, zosta≥ zaprojektowany z uwzglÍdnie-
niem wymagaÒ zwiπzanych z zastosowa-
niem w systemach fotoelektrycznych.
DziÍki wzmocnionemu p≥aszczowi zewnÍ-
trznemu przewody te sπ w duøym stopniu
odporne na obciπøenia mechaniczne i mo-
gπ byÊ instalowane bezpoúrednio w grun-
cie.

P≥aszcz zewnÍtrzny jest bezhalogenowy
i samogasnπcy, a usieciowany materia≥
izolacyjny nie ulega odkszta≥ceniu w przy-

padku zwarcia. Izolacja jest odporna na
dzia≥anie czynnikÛw atmosferycznych,
úcieranie i promieniowanie UV.

÷lflex H07BN4-F

÷lflex H07BN4-F to kabel gumowy od-
porny na skrÍcanie, do stosowania w ener-
getyce wiatrowej, w pomieszczeniach su-
chych i wilgotnych, jak rÛwnieø do uøytku
na zewnπtrz. Pow≥oka zewnÍtrzna wykona-
na jest ze specjalnej, czarnej, samogasnπ-
cej mieszanki na bazie polichloroprenu.

G≥Ûwne w≥aúciwoúci ÷lflex H07BN4-F to:
ï odpornoúÊ na skrÍcanie do +/- 150o/m,
ï odpornoúÊ na úcieranie,
ï giÍtkoúÊ w niskich temperaturach,
ï maksymalna temperatura pracy +90oC,
ï samogasnπcy zgodnie z IEC 60 332.1,
ï aprobata zgodnie z VDE 0282, CzÍúÊ 12,
ï odpornoúÊ na dzia≥anie wiÍkszoúci ole-

jÛw przek≥adniowych,
ï prÛby skrÍcania pionowego przechodzi

bez uszkodzeÒ,
ï linka z bardzo cienkich drucikÛw wed≥ug

VDE 0295 Kl. 6 / IEC 228 Kl. 6,
ï napiÍcie nominalne U0/U = 600 / 1000 V.

D≥awnice kablowe

D≥awnice kablowe Skintop Click sπ
przeznaczone do szybkiego montaøu
w úciankach rozdzielni, skrzynek monta-
øowych itp. D≥awnice zamiast gwintu po-
≥πczeniowego PG lub metrycznego posia-
dajπ specjalne zaczepy, ktÛre pozwalajπ
skutecznie, szybko i trwale zamocowaÊ je
w úciance o gruboúci od 1 do 4 mm. DziÍ-
ki temu moøna jednoczeúnie zamocowaÊ
kilkanaúcie d≥awic w szafie sterowniczej,
wciskajπc je w otwÛr i kontrujπc za pomo-
cπ klucza od zewnπtrz. Nie trzeba uøywaÊ
nakrÍtki kontrujπcej, ktÛra jest trudno do-
stÍpna od wewnπtrz szafy. Odpowiednia
konstrukcja d≥awika Skintop Click zapew-
nia odpornoúÊ po≥πczenia na wibracje,
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D≥awnice 
Skintop
MS-M Atex 

D≥awnice 
Skintop MS-SC-M Brush 

/ Brush plus
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szczelnoúÊ IP68 oraz oko≥o 70% redukcjÍ czasu potrzebnego do
montaøu w stosunku do d≥awicy tradycyjnej.

Model Skintop Click-R to d≥awnica dodatkowo wyposaøona
we wk≥ad redukcyjny. Wk≥ad redukcyjny umoøliwia skuteczne za-
d≥awienie kabli i przewodÛw o mniejszej úrednicy zewnÍtrznej.

Skintop Click BS wyposaøona jest w spiralnπ ochronÍ przed
zginaniem. Ten typ przeznaczony jest do mocowania przewodÛw
w urzπdzeniach i maszynach elektrycznych, ktÛre poruszajπ siÍ
podczas normalnej eksploatacji. W takich sytuacjach po≥πczenia
muszπ byÊ zabezpieczone przed nadmiernym zaginaniem, co jest
wymagane przez normÍ VDE 0730.

D≥awnice Skintop Click sπ dostÍpne w kolorach: jasnoszarym,
srebrnoszarym i czarnym.

Skintop MS-M-XL Atex

Skintop MS-M-XL Atex to specjalna mosiÍøna d≥awnica ka-
blowa zgodna z Atex, do stosowania w obszarach zagroøonych
wybuchem. Przeznaczona jest szczegÛlnie do urzπdzeÒ elektrycz-
nych w obszarach zagroøonych wybuchem o podwyøszonym
stopniu bezpieczeÒstwa Ñeî, szczegÛlnie w przemyúle chemicz-
nym i petrochemicznym. D≥awnice tego typu sπ podobne do mo-
delu Skintop MS-M Atex, ale posiadajπ wyd≥uøony gwint przy≥π-
czeniowy dla grubych úcianek.

Skintop MS-SC-M Brush

Skintop MS-SC-M Brush to d≥awnica kablowa zgodna z wymo-
gami EMC, dedykowana dla przewodÛw o duøych przekrojach
zewnÍtrznych. Umoøliwia ona wycentrowanie, umocowanie, od-
ciπøenie i hermetyczne uszczelnienie przewodu w jednej operacji
(stopieÒ ochrony IP68). Wykonanie po≥πczenia wymaga jedynie
umieszczenia przewodu w d≥awnicy, wsuniÍcia ekranu pod spe-
cjalnπ szczoteczkÍ zapewniajπcπ bezpieczeÒstwo EMC oraz do-
krÍcenia.

Skintop MS-SC-M Brush plus to wersja zapewniajπca wiÍkszy
zakres mocowania, dla przewodÛw o wiÍkszych przekrojach. Jej
charakterystyczne cechy to:
ï duøy zakres mocowania,
ï szybszy, ≥atwiejszy kontakt z ekranem,
ï pewnoúÊ montaøu i moøliwoúÊ regulacji,
ï pewny styk miÍdzy ekranem a d≥awnicπ (o niskiej rezystancji),
ï ≥atwe dostosowanie do wielkoúci przewodu. 

W celu zapewnienia pewnego kontaktu d≥awnicy z obudowπ
malowanπ, anodowanπ lub powlekanπ proszkowo, niezbÍdne jest
zastosowanie nakrÍtki kontrujπcej Skindich SM-PE. 

Pe≥na oferta nowych produktÛw firmy Lapp Kabel wraz ze spe-
cyfikacjπ technicznπ znajduje siÍ na stronie internetowej
www.lapppolska.pl.

Tomasz Nowacki

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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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
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