
Wśród no wo ści wpro wa dza nych
na ry nek przez Lapp Ka bel
zna la zły się: no wo opra co wa -

ny sys tem łą cze nia mo du ło we go Epic MH,
złą cza no wej ge ne ra cji de dy ko wa ne dla
gru py pro duk tów Ölflex Con nect Se rvo,
sys tem oka blo wa nia świa tło wo do we go Hi -
tro nic, gięt kie i wy trzy ma łe prze wo dy
do ru chu cią głe go oraz zu peł na no wość
w ofer cie – ka bel an ty sta tycz ny. 

Wie lo za da nio wy 
sys tem złą czy Epic MH

No wy sys tem Epic MH (rys. 1) po zwa la
użyt kow ni kom z wie lu sek to rów prze my -
sło wych na uży cie mo du łów ty pu „plug in”
do za rzą dza nia prze pły wem ener gii, sy gna -
łów oraz da nych. Uni wer sal ność oraz
zgod ność roz wią za nia z ryn ko wy mi stan -
dar da mi po wo du je, że sys tem znaj du je sze -
ro kie za sto so wa nie – spraw dza się w sza -
fach ste row ni czych, in sta la cjach ener gii
od na wial nej, sze ro ko po ję tej ro bo ty ce oraz
in ży nie rii ma szy no wej. Epic MH zo stał
rów nież prze te sto wa ny pod ką tem za sto -
so wań w ko lej nic twie, speł nia nor mę
EN 45545-2, a tak że sze reg wy mo gów R2 2,
R2 3. Jest do pa so wa ny do pra cy w śro do wi -
sku Ha zard le vel: HL1, HL2 oraz HL3. 

Po sze rzo na ga ma złą czy 
dla Ölflex Con nect Se rvo

Ro dzi na pro duk tów Ölflex Con nect Se -
rvo sta no wi obec nie je den z fi la rów stra te -
gii ryn ko wej fir my Lapp Ka bel. W związ-
ku z ro sną cym za po trze bo wa niem, wdro -
żo ne zo sta ły no we ro dza je złą czy. Za sto so -
wa ne pół au to ma tycz ne sca la nie prze wo du
ze złą czem, her me tycz ne po łą cze nie
dwóch ro dza jów two rzy wa sztucz ne go
oraz wtry sko we for mo wa nie skut ku ją wyż -
szy mi pa ra me tra mi szczel no ści oraz ja ko -

ści. Zin te gro wa ne uszczel nie nie eli mi nu je
ry zy ko uszko dze nia w trak cie mon ta żu
oraz ko niecz ność uży cia śrub. W po łą cze -
niu z ma łą śred ni cą ka bli fir my Lapp Ka -
bel, sys tem ten po zwa la na oszczęd ność
prze strze ni, co jest waż nym aspek tem np.
w przy pad ku ma szyn o kom pak to wej bu -
do wie. Po nad to fir ma Lapp Ka bel wpro wa -
dza do swo jej ofer ty złą cza dla kon tro le rów
fir my Sie mens (rys. 2), bę dą ce atrak cyj ną
ce no wo al ter na ty wą. 

Świa tło wo dy Hi tro nic

Obok prze wo dów na ba zie mie dzi, sys -
tem Ölflex Con nect obej mu je rów nież

prze wo dy świa tło wo do we. W tym ro ku
ofer ta zo sta je po sze rzo na o go to we do uży -
cia prze wo dy świa tło wo do we Hi tro nic, ad -
re so wa ne za rów no do śro do wisk prze my -
sło wych jak i biu ro wych. Moż li wość za mó -
wie nia prze wo dów świa tło wo do wych
w sys te mie plug&play eli mi nu je zbęd ne
kosz ty in sta la cji. 

Ela stycz nie prze wo dy 
dla prze my słu

Ölflex Cha in 90 P / CP 

Prze wód Ölflex Cha in 90 P / CP (rys. 3)
zo stał skon stru owa ny do pra cy w ru chu
cią głym. Dzię ki izo la cji PUR jest bar dzo
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Nowości Lapp Kabel 
na 2017 rok
Na tar gach SPS IPC Dri ves w No rym ber dze (22-24 li sto pa da 2016 r.) fir ma Lapp Ka bel za pre zen -
to wa ła wa chlarz no wych roz wią zań dla bran ży złą czy prze my sło wych. Pro duk ty ce chu ją się in -
tu icyj ną ob słu gą, ela stycz no ścią oraz od por no ścią. Przed sta wio ne roz wią za nia są czę ścią ofer-
ty pro du cen ta na 2017 rok. 

Rys. 1. Uni wer sal ne złą cze sys te mu Epic MH

Rys. 2. Fir ma Lapp Ka bel ofe ru je kon ku ren cyj ne ce no wo złą cza w for ma cie bo ok si ze bę dą ce al ter na -
ty wą dla pro duk tów fir my Sie mens



od por ny na ście ra nie, wpływ wa run ków ze wnętrz nych i kon takt
z pły na mi na ba zie ole jów mi ne ral nych. Izo la cja TPE za pew nia
gięt kość w ni skich tem pe ra tu rach. Ma ła śred ni ca spra wia, że jest
to prze wód od po wied ni do za sto so wań w miej scach i apli ka cjach
o ogra ni czo nej prze strze ni, jak np. na pę dy prze my sło we, tur bi ny
wia tro we oraz po jaz dy elek trycz ne. Po nad to prze wód Ölflex Cha -
in 90 P / CP cha rak te ry zu je się zwięk szo nym na pię ciem ro bo czym
(do 1000 V), dzię ki cze mu uzy skał cer ty fi kat UL/cUL, co ozna cza
że zo stał za twier dzo ny do użyt ku w Ame ry ce Pół noc nej. 

Prze wód Uni tro nic Ro bust S/A

Ro dzi na Ro bust, któ ra do tej po ry skła da ła się z prze wo dów ste -
row ni czych, Ether net oraz Bus, zo sta ła po sze rzo na o prze wód
Uni tro nic Ro bust S/A (rys. 4). Se ria Ro bust jest po wszech nie zna -
na na ryn ku ze swo ich sze ro kich za sto so wań w prze my śle spo -
żyw czym. Dzię ki spe cja li stycz nej izo la cji wszyst kie prze wo dy z tej
gru py po sia da ją ni ski wskaź nik ab sorp cji wil go ci, są od por ne
na kon takt za rów no z ole ja mi bio, zim ną i go rą cą wo dą oraz dzia -
ła nie che micz nych środ ków czy sto ści. W po łą cze niu sta łym wy -
ka zu ją od por ność na tem pe ra tu ry od -50 do 90oC, na to miast w za -
sto so wa niach ru cho mych od -40 do 90oC.

Prze wód za si la ją cy 
z po wło ką an ty sta tycz ną

Istot nym ele men tem no wej ofer ty Lapp Ka bel jest rów nież in -
no wa cyj ny prze wód an ty sta tycz ny. W lo ka li za cjach, gdzie wy stę -
pu ją iskry wy wo ła ne przez ła dun ki elek tro sta tycz ne (np. na plat -
for mach wiert ni czych, ra fi ne riach oraz przy prze twa rza niu drew -
na lub mą ki), ry zy ko wy stą pie nia za gro żeń znacz nie wzra sta. Prze -
wód z po wło ką an ty sta tycz ną eli mi nu je te go ro dza ju nie bez pie -
czeń stwa. Pro dukt zo stał już do ce nio ny przez nor we skie go do -
staw cę usług i pro duk tów Aker So lu tions, któ ry sto su je go na plat -
for mach wiert ni czych. Jest to pierw szy te go ty pu prze wód zgod-
ny z nor mą TRGS 727 i wy po sa żo ny w po wło kę an ty sta tycz ną.
Spo sób wy twa rza nia oraz kom po zy cja ma te ria łu izo la cji są chro -
nio ne pa ten tem.

Piotr Sob ko wiak
Au tor jest pra cow ni kiem 

fir my Lapp Ka bel
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Rys. 3. No wy prze wód Ölflex Cha in 90 P / CP do pra cy w ru chu cią głym 

Rys. 4. Se ria Ro bust zo sta ła po sze rzo na o wy so kiej ja ko ści prze wód trans -
mi syj ny
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