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Wgrupie nowych produktÛw fir-
my Lapp Kabel znalaz≥y siÍ:

ï bezhalogenowe przewody sterownicze
÷lflex 130 H / 135 CH ñ spe≥niajπce ry-
gorystycznπ normÍ IEC 60332.3,

ï podwÛjnie ekranowany kabel zasilajπcy
odbiorniki poprzez przemienniki czÍsto-
tliwoúci ÷lflex-Servo 9YSLCYK-JB /
9YSLCY-JB ñ do zastosowaÒ w úrodo-
wiskach o wysokim poziomie zak≥ÛceÒ
elektromagnetycznych, spe≥niajπcy nor-
mÍ UL/CSA,

ï przewody przy≥πczeniowe odporne na
paliwa i promieniowanie UV ÷lflex Pe-
tro 125 P plus / BP plus do stosowania
w instalacjach petrochemicznych, o na-
piÍciu nominalnym 600 / 1000 V, z apro-
batπ MUD zgodnie z NEK 606: 2004,

ï przewody wieloøy≥owe ÷lflon PTFE
ñ z izolacjπ z teflonu, dla temperatur oto-
czenia do +260oC,

ï pojedyncze linki Lapptherm Solar XL
multi ñ do okablowania odpornego na
warunki atmosferyczne oraz do syste-
mÛw fotoelektrycznych (photovoltaic
systems),

ï nieekranowane i ekranowane przewody
sterownicze Unitronic 300 / 300 CY do
zastosowaÒ przemys≥owych,

ï d≥awnice kablowe Skintop Click, Click-
-R do szybkiego montaøu.

Przewody bezhalogenowe 

Obszar zastosowaÒ bezhalogenowego
przewodu sterowniczego ÷lflex 130 H
obejmuje wszystkie elektryczne urzπdze-
nia w suchych i wilgotnych pomieszcze-
niach, takøe na zewnπtrz ñ w tym wypad-
ku bezwzglÍdnie z zabezpieczeniem przed

promieniowaniem UV. Wersja ekranowa-
na przewodu to ÷lflex 135 CH. Jest on po-
lecany tam, gdzie dodatkowo wymagana
jest podwyøszona odpornoúÊ na zak≥Ûce-
nia elektromagnetyczne. Sprawdza siÍ jako
przewÛd pomiarowy, kontrolny czy ste-
rowniczy w technice klimatyzacyjnej,
ch≥odniczej i urzπdzeniach do przetwarza-
nia danych. Stosuje siÍ go w miejscach za-
groøonych poøarem, gdzie przebywa wie-
le osÛb (budynki uøytecznoúci publicznej,
lotniska, stacje kolejowe) lub zgromadzo-
ne sπ wartoúciowe rzeczy. 

Bezhalogenowy przewÛd sterowniczy
÷lflex 130 H / 135 CH spe≥nia rygory-
stycznπ normÍ palnoúci IEC 60332.3 oraz
normÍ gÍstoúci wydzielanego dymu IEC
61034-2. ToksycznoúÊ wydzielanego dy-
mu wed≥ug normy NES 713 czÍúÊ 3. jest
mniejsza od 3. Poniewaø w czasie spalania
z przewodu nie ulatniajπ siÍ trujπce gazy
ani agresywne zwiπzki halogenÛw, moøe
on byÊ uk≥adany w instalacjach, od ktÛrych
wymagana jest ochrona øycia ludzkiego
i úrodowiska podczas poøaru. Cechy te
przyczyniajπ siÍ takøe do zmniejszania
szkÛd materialnych w budynkach i urzπ-
dzeniach, powsta≥ych w wyniku dzia≥ania
ognia.

Przewody ≥πczπce silnik 
z falownikiem

Obszar zastosowania tych przewodÛw to
zasilanie odbiornikÛw poprzez przemienni-
ki czÍstotliwoúci w úrodowiskach o wysokim
poziomie zak≥ÛceÒ elektromagnetycznych.
Kabel ÷lflex-Servo 9YSLCY-JB stosuje siÍ
w przemys≥ach: samochodowym, maszyno-
wym, papierniczym, w technice przenoúni-
kÛw, technikach klimatyzacyjnych itp. 

Kabel jest ekranowany, ma niskπ pojem-
noúciπ roboczπ i niskπ pojemnoúci ekranu.
W porÛwnaniu z konwencjonalnymi kablami
PVC, zapewnia ma≥ostratny przesy≥ mocy.
W programie produkcji wystÍpuje rÛwnieø
wersja z podzielonπ øy≥π ochronnπ, ktÛra
dziÍki symetrycznej konstrukcji posiada lep-
sze ekranowanie w porÛwnaniu z wersjπ
czteroøy≥owπ. Kabel w kolorze czarnym mo-
øe byÊ uøyty wewnπtrz, na zewnπtrz (jest od-
porny na promieniowanie UV) jak i byÊ bez-
poúrednio zakopany w ziemi. PrzewÛd do-
datkowo spe≥nia wymogi normy UL/CSA.

Przewody odporne na paliwa

÷lflex Petro 125 plus zosta≥ zaprojekto-
wany jako przewÛd zasilajπcy lub sterow-
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Nowe przewody i akcesoria
firmy Lapp Kabel
Tomasz Nowacki

Na poczπtku roku w programie produkcyjnym firmy Lapp Kabel pojawi≥y siÍ nowe wyroby. Sπ
to m.in. oparte na nowych rozwiπzaniach technologicznych przewody bezhalogenowe, sterow-
nicze, ekranowane, odporne na paliwa i promieniowanie UV, w izolacji z teflonu, do systemÛw
fotoelektrycznych oraz grupa akcesoriÛw ñ d≥awnic Skintop Click do szybkiego montaøu.

Rys. 1. Przewody ÷lflex Classic 130 H / 135 CH spe≥niajπ normy poøarowe IEC 60332.3 oraz IEC 61034-2

Rys. 2. ÷lflex-Servo 9YSLCY-JB / 9YSLCYK- JB sπ przeznaczone do zasilania odbiornikÛw poprzez
przemienniki czÍstotliwoúci



niczy dla przemys≥u petrochemicznego.
Moøe byÊ stosowany w obiektach lπdo-
wych i morskich, takich jak statki oraz
platformy wiertnicze stacjonarne i p≥ywa-
jπce. DziÍki wysokiej odpornoúci mecha-
nicznej i odpornoúci na szeroki zakres tem-
peratur polecany jest takøe w innych zasto-
sowaniach przemys≥owych. Jego trwa≥oúÊ
pozwala na uøycie w przepompowniach,
kompresorowniach, generatorach oraz sys-
temach zasilania i oúwietlenia awaryjnego.
Jest rÛwnieø odporny na dzia≥anie wilgoci,
promieniowania UV i uszkodzenia mecha-
niczne, moøe pracowaÊ w szerokim zakre-
sie temperatur. Wersja ÷lflex Petro 125
BP plus to przewÛd ze zbrojonym pance-
rzem z brπzu, zabezpieczajπcym przed pa-
dajπcymi iskrami i zapewniajπcym dodat-
kowπ ochronÍ mechanicznπ. 

Przewody do transmisji danych 

Nowe przewody sterownicze i pomiaro-
we firmy Lapp Kabel przeznaczone do sto-
sowania wewnπtrz i na zewnπtrz pomiesz-
czeÒ posiadajπ miÍdzynarodowe aprobaty
techniczne: UL typ PLTC, UL CMG, UL
Oil Res I, CSA CMG oraz CE. 

D≥awnice kablowe

Nowe d≥awnice Skintop Click sπ prze-
znaczone do szybkiego montaøu w úcian-
kach rozdzielni, skrzynek montaøowych
itp. D≥awnica, zamiast gwintu po≥πczenio-
wego PG lub metrycznego, posiada specjal-
ne zaczepy, ktÛre pozwalajπ szybko i trwa-

le zamocowaÊ jπ w úciance o gruboúci od 1
do 4 mm. Jednoczeúnie moøna zamocowaÊ
kilkanaúcie d≥awnic na szafie sterowniczej.
Montaø odbywa siÍ poprzez wciúniÍcie
d≥awnicy w otwÛr i skontrowanie od ze-
wnπtrz za pomocπ klucza. Nie trzeba uøy-
waÊ nakrÍtki kontrujπcej, ktÛra jest trudno
dostÍpna od wewnÍtrznej strony szafy.
Konstrukcja d≥awika Skintop Click zapew-
nia odpornoúÊ po≥πczenia na wibracje,
szczelnoúÊ IP68 oraz pozwala zaoszczÍdziÊ
do 70% czasu montaøu, w stosunku do cza-
su instalacji d≥awicy tradycyjnej.

Wersja Skintop Click ñ R to d≥awica do-
datkowo wyposaøona we wk≥ad redukcyj-
ny. Umoøliwia on skuteczne zad≥awienie
kabli i przewodÛw o mniejszej úrednicy ze-
wnÍtrznej.

Znak CE

Kable i przewody Lapp Kabel mogπ byÊ
wykorzystywane w zastosowaniach inøy-
nierii mechanicznej, przemyúle samochodo-
wym, technologiach pomiarowych i kontro-
lnych, w instalacjach zasilajπcych i wielu
innych. Wszystkie produkty spe≥niajπ wy-
mogi Dyrektywy NiskonapiÍciowej, ktÛra
okreúla zasady oznakowania znakiem CE
ÑsprzÍtu elektrycznegoî przeznaczonego do
uøytku przy zasilaniu napiÍciem znamiono-
wym miÍdzy 50 a 1000 V prπdu przemien-
nego i miÍdzy 75 a 1500 V prπdu sta≥ego.

Tomasz Nowacki 

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel Sp. z o.o.
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Rys. 3. PrzewÛd zasilajπcy lub sterowniczy dla przemys≥u petrochemicznego ñ ÷lflex Petro 125 plus.
W wersji 125 BP plus zabezpieczony pancerzem z brπzu 

Rys. 4. Przewody sterownicze do zastosowaÒ przemys≥owych: (od gÛry) Unitronic 300 i 300 CY. Po-
niøej wieloøy≥owy ÷lflon PTFE ñ z izolacjπ z teflonu, dla temperatur otoczenia do +260oC

Rys. 5. D≥awnice kablowe Skintop Click, Click-R
do szybkiego montaøu
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