
Zkolei zaprezentowane na niemiec-
kiej imprezie nowe przewody
÷lflex Heat 125 i Etherline Fire

PH120 sπ przeznaczone do ochrony prze-
ciwpoøarowej. Etherline PN Cat. 5 RJ45
jest zaú odpowiedziπ firmy na zapotrzebo-
wanie na proste, szybkie i bezawaryjne
systemy po≥πczeÒ.

Przewody ÷lflex 408 P
i ÷lflex 409 P

W trudnych warunkach, tam gdzie wy-
stÍpuje naprÍøenie mechaniczne, kontakt
ze smarami, kwasami i roztworami alka-
licznymi oraz innymi substancjami che-
micznymi, w pierwszej kolejnoúci ñ przed
przewodami ze standardowπ pow≥okπ
z PVC ñ wybierane sπ przewody z izolacjπ
poliuretanowπ. UsuniÍcie pow≥oki PVC
wymaga precyzyjnego ustawienia urzπdze-
nia, poniewaø zbyt mocne naciÍcie moøe
uszkodziÊ øy≥y, a zbyt s≥abe utrudnia zdjÍ-
cie izolacji. W przewodach ÷lflex 408 P
i ÷lflex 409 P problem ten wyeliminowa-
no. Produkty te majπ specjalnπ warstwÍ
ochronnπ, ktÛra zabezpiecza øy≥y przed
uszkodzeniem i pozwala ≥atwiej usunπÊ
pow≥okÍ. Przewody sπ dostÍpne sπ w kolo-
rze szarym z certyfikatem VDE (÷lflex
408 P) oraz w kolorze czarnym z certyfika-
cjπ UL ñ przeznaczone dla rynkÛw Amery-
ki PÛ≥nocnej (÷lflex 409 P).

Etherline Robust i Epic Ultra
dla przemys≥u spoøywczego

Lapp Kabel rozszerzy≥ takøe ofertÍ dla
przemys≥u spoøywczego. Bezhalogenowy
przewÛd Etherline Robust dla przemys≥o-

wego Ethernetu jest szczegÛlnie odporny
na warunki atmosferyczne, ozon i promie-
niowanie UV. Produkt jest odporny na czÍ-
ste czyszczenie gorπcπ parπ lub kwaúny-
mi/zasadowymi úrodkami chemicznymi,
co czyni go przydatnym w przemyúle spo-
øywczym, inøynierii medycznej, pralniach
czy myjniach samochodowych. PodwÛjne
ekranowanie zapewnia wysokπ niezawod-
noúÊ transmisji w aplikacjach wraøliwych
na zak≥Ûcenia elektromagnetyczne. Wersja
Etherline Robust FR ma zwiÍkszonπ ognio-
odpornoúÊ. Oba wykonania zosta≥y opraco-
wane dla standardu Profinet i sπ dostÍpne
dla kategorii transferu Cat. 5 do Cat. 7. 

Z kolei w przewodzie Epic Ultra war-
stwa ochronna jest wykonana z niebieskie-
go tworzywa sztucznego z blokujπcymi

elementami ze stali nierdzewnej, zabezpie-
czonymi przed korozjπ. Rozwiπzanie po-
siada aprobatÍ FDA. Pow≥oka chroni z≥π-
cza przed wodπ, kiedy sπ one roz≥πczone
w procesie czyszczenia. 

Bezpieczne ÷lflex Heat 125 
i Etehrline Fire PH120

NastÍpnπ nowoúciπ Lapp Kabel jest
÷lflex Heat 125, ktÛry zapewnia lepsze
w≥aúciwoúci w przypadku kontaktu z wy-
sokπ temperaturπ, a tym samym zmniejsza
zagroøenie dla ludzkiego øycia w przypad-
ku poøaru. Ten bezhalogenowy przewÛd
pozwala na zminimalizowanie szkÛd po-
wsta≥ych w budynku w wyniku poøaru
i zmniejsza powstawanie toksycznych kwa-
sÛw. Moøe byÊ wykorzystywany w inten-
sywnie uczÍszczanych obszarach w prze-
myúle jak i budynkach uøytecznoúci pu-
blicznej. Nadaje siÍ do zasilania urzπdzeÒ
grzewczych i systemÛw klimatyzacji. 

Dla wyposaøenia miejsc, ktÛre wymaga-
jπ ochrony przeciwpoøarowej na najwyø-
szym poziomie, Lapp Kabel przedstawi≥
zaktualizowany przewÛd Fire Etherline.
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Nowości Lapp Kabel
dla automatyki
Piotr Sobkowiak

Lapp Kabel na targach w Norymberdze przedstawi≥ nowe produkty ÷lflex 408 P i ÷lflex 409 P
ñ z wytrzyma≥π ale ≥atwπ do usuniÍcia izolacjπ PUR ñ oraz Etherline Robust i Epic Ultra
z ochronnπ pow≥okπ. Firma pokaza≥a rÛwnieø nowoczesne przewody i akcesoria do prostokπt-
nych z≥πczy, zmodyfikowane tak, aby wytrzymywa≥y silne dzia≥anie úrodkÛw czyszczπcych
i parowanie w fabrykach przemys≥u spoøywczego. 

Lapp Kabel jest dostawcπ zintegrowanych
rozwiπzaÒ i produktÛw markowych w dziedzi-
nie przewodÛw i techniki po≥πczeÒ kablowych.
Portfolio firmy obejmuje standardowe i wyso-
ko elastyczne przewody, z≥πcza przemys≥owe,
indywidualne rozwiπzania systemowe, a takøe
technologie, automatykÍ, robotykÍ i rozwiπza-
nia dla inteligentnych fabryk przysz≥oúci.

Lapp Kabel

Rys. 1. ÷lflex 408 P i ÷lflex 409 P z wytrzyma≥π i ≥atwπ do usuniÍcia izolacjπ PUR

Rys. 2. Bezhalogenowy przewÛd Etherline Robust dla przemys≥owego Ethernetu



Znajduje on zastosowanie w systemach sy-
gnalizacji przeciwpoøarowej, domofonach
i kamerach bezpieczeÒstwa w szpitalach,
ktÛrych zadaniem jest jak najd≥uøsze funk-
cjonowanie i przekazywanie niezbÍdnych
informacji w przypadku poøaru. Nowy
Etherline Fire Cat. 5e PH120 zachowuje
swoje funkcje przez co najmniej 120 mi-
nut i zapewnia prÍdkoúÊ transmisji danych
do 1 Gb/s podczas poøaru. DziÍki podwÛj-
nemu ekranowaniu moøe wykonywaÊ
swoje zadania w obszarach o wysokich za-
k≥Ûceniach elektromagnetycznych. Nowy
przewÛd zastÍpuje starszy wariant, ktÛry
gwarantowa≥ podtrzymanie funkcji przez
60 minut.

Szybkie po≥πczenia ñ
zestaw Etherline PN Cat. 5 RJ45

W technologii okablowania jak i w in-
nych dziedzinach zwiÍksza siÍ popyt na
rozwiπzania systemowe. Uøytkownicy nie
chcπ traciÊ czasu na rÍczne pod≥πczanie
przewodÛw i wtyczek i oczekujπ produk-
tÛw, ktÛre sπ od razu gotowe do uøycia.
Podπøajπc za tym trendem Lapp Kabel roz-
szerza swÛj asortyment o seriÍ Etherline
PN Cat. 5 RJ45. Przetestowany fabrycznie

zestaw zapewnia szybkie i wolne od b≥Í-
dÛw uøycie, zapewniajπce oszczÍdnoúÊ
kosztÛw oraz bezpieczne przetwarzanie
danych w úrodowiskach przemys≥owych.
Zestawy sπ dostÍpne do instalacji sta≥ych
i ruchomych.

Lapp Kabel poszerzy≥ rÛwnieø swojπ
ofertÍ w obszarze d≥awnic kablowych. Skin-
top Grip ma zastosowanie w ruchomych
czÍúciach maszyn i systemÛw, jak np. pi≥y
tarczowe, prze≥πczniki rÍczne i noøne. Fir-
ma opracowa≥a takøe kompaktowe, prosto-
kπtne z≥πcze do ciasnych szaf sterowniczych
Epic Ultra H-A 3, ktÛre oferuje pe≥nπ kom-
patybilnoúÊ elektromagnetycznπ.

Piotr Sobkowiak

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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Rys. 3. Epic Ultra ñ rozwiπzanie dla przemys≥u spoøywczego

Rys. 4. ÷lflex Heat 125 i Etherline Fire PH120 przeznaczone do ochrony przeciwpoøarowej

Rys. 5. Zestaw Etherline PN Cat. 5 RJ45 zapewnia szybkie i wolne od b≥ÍdÛw uøycie

Lapp Kabel Sp. z o.o.
ul. Profesjonalna 1 Biskupice PodgÛrne
55-040 Kobierzyce

tel. (71) 330 63 00
fax (71) 330 63 06

e-mail: info@lapppolska.pl
www.lapppolska.pl
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