
Po ka za ne w Niem czech pro duk ty to
no we pro po zy cje w port fo lio Lapp
Ka bel: po je dyn cza lin ka Ölflex He at

650 SC mo że pra co wać ci ągle w tem pe ra -
tu rze do 650oC; prze wód Ölflex He at
125MC/C MC jest prze zna czo ny do uży-
cia w prze my śle bu dow la nym i mo że wy -
trzy mać ci ągłą tem pe ra tu rę pra cy
do 125oC; po je dyn cza lin ka si li ko no wa
Ölflex He at 180 SIF A z mak sy mal ną tem -
pe ra tu rą pra cy do 150oC (we dług UL) uzy -
ska ła cer ty fi kat na ryn ki ame ry ka ńskie.
Rów nież no wa dław ni ca Lapp Skin diht
Mi ni FKM mo że być sto so wa na w wy so -
kich tem pe ra tu rach. Z ko lei prze pust Skin -
top Mul ti z cien ką war stwą że lu po mi ędzy
gu mo wą mem bra ną za pew nia du żą szczel -
no ść oraz do pa so wa nie się do różnych
prze kro jów dła wio nych prze wo dów.

Wła ści wo ści 
no wych roz wi ązań

Lin ka Ölflex He at 650 SC
Ölflex He at 650 SC to po je dyn cza lin ka

mie dzia na z izo la cją z włók na szkla ne go.
Ni klo wa na ży ła wraz z izo la cją z włók -
na szkla ne go za pew nia ją pro duk to wi spe -
cjal ne wła ści wo ści: ży ła jest w sta nie wy -
trzy mać sta łe tem pe ra tu ry pra cy si ęga ją-
ce 650oC. Po zwa la to na za sto so wa nie pro -
duk tu w ta kich ob sza rach prze my słu, jak
elek trow nie, hu ty, w stre fach, gdzie pra cu-
ją du że sil ni ki wy dzie la jące cie pło, jak rów -
nież w mo du łach grzew czych oraz prze my -
sło wych sys te mach do go to wa nia lub ste -
ry li zo wa nia żyw no ści w wy so kich tem pe -
ra tu rach. Do tych czas prze wo dy Lapp z po -
je dyn czą ży łą wy trzy my wa ły mak sy mal ne
tem pe ra tu ry do 400oC.

Prze wód Ölflex He at 180 SiF A
Ölflex He at 180 SiF A to prze wód prze -

zna czo ny na ryn ki Ame ry ki Północ nej. Po -
sia da si li ko no wą izo la cję i spe łnia wy ma -
ga nia stan dar dów USA UL w za kre sie wy -
trzy ma ło ści na tem pe ra tu rę do 150oC i na -
pi ęcia do 1 kV. Jest rów nież bez ha lo ge no -
wy. Wy stępu je w sze ro kiej pa le cie ko lo rów,
co po pra wia mo żli wo ść iden ty fi ka cji po -
szcze gól nych ob wo dów. Mo że być ta kże
uży ty w bar dziej gi ęt kich apli ka cjach niż
w przy pad ku prze wo dów wie lo ży ło wych.

Prze wód Ölflex He at 125 MC/C MC
Ölflex He at 125 MC/C MC to wszech -

stron ny prze wód o wy trzy ma ło ści do 125oC.
Po sia da izo la cję ze wnętrz ną z two rzy wa
usie cio wa ne go ra dia cyj nie, co zwi ęk sza je -
go od por no ść ognio wą oraz tem pe ra tu ro -
wą. Jest bez ha lo ge no wy i mo że być uży ty
w stre fach zwi ęk szo ne go prze by wa nia lu -
dzi, np. w fa bry kach lub bu dyn kach uży -
tecz no ści pu blicz nej. Po sia da rów nież cer -
ty fi kat Ger ma ni scher Lioyd – mo że być
uży ty do bu do wy stat ków. Jest do stęp ny
w dwóch wer sjach: nie ekra no wa nej (Ölflex
He at 125 MC) oraz ekra no wa nej (Ölflex
He at 125 C MC).

Dław ni ca Skin dicht Mi ni FKM
Dla za cho wa nia bez pie cze ństwa i trwa -

ło ści in sta la cji prze wo dy od por ne na wy -
so kie tem pe ra tu ry mu szą współpra co wać
z kom po nen ta mi ob wo dów o po dob nych
wła sno ściach. Dław ni ca ka blo wa Skin diht
Mi ni FKM za pew nia bar dzo do brą od por -
no ść na cie pło – jest za pro jek to wa na do

pra cy w tem pe ra tu rach do cho dzących do
200oC. Jest to mo żli we dzi ęki uży ciu
do pro duk cji spe cjal nych ma te ria łów: mo -
si ądzu oraz spe cjal nych uszczel nia czy
z kau czu ku flu oro we go FKM – two rzy wa
od por ne go na wy so kie tem pe ra tu ry. Skin -
dicht Mi ni FKM jest prze zna czo na dla ma -
łych prze wo dów o śred ni cach od 2,5 do
5 mm, uży wa nych często w ob wo dach po -
mia ro wych (np. prze wo dy do sond po mia -
ro wych).

Prze pust Skin top Mul ti
Skin top Mul ti to no wy pro dukt w ro dzi -

nie prze pu stów ka blo wych dla au to ma ty-
ki. Roz wi ąza nie jest po dob ne do Skin top
Cu be i Skin top Cu be Mul ti – po zwa la
na za dła wie nie wie lu różnych ro dza jów
prze wo dów. Skin top Cu be jest zbu do wa ny
z ram ki i wy mien nych, po je dyn czych mo -
du łów uszczel nia jących, w zwi ąz ku z czym
da je mo żli wo ść do wol nej kon fi gu ra cji mo -
du łów, lecz nie jest w sta nie po mie ścić dużej
licz by prze wo dów. No wy Skin top Mul ti
ma kom pak to wą bu do wę i po zwa la mak -
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Odporne produkty 
Lapp Kabel 
na targach w Hanowerze

Elek trow nie, hu ty czy du że ma szy ny to miej sca, gdzie za sto so wa ne prze wo dy mu szą cha rak te -
ry zo wać się wy so kim po zio mem od por no ści me cha nicz nej oraz ciepl nej. Na tar gach Han no ver
Mes se 2016 fir ma Lapp Ka bel za pre zen to wa ła ga mę no wych roz wi ązań o te go ty pu pa ra me trach.

Remigiusz Buczek

Rys. 1. Lin ka Ölflex He at 650 SC

Rys. 2. Dław ni ca Skin diht Mi ni FKM



sy mal nie wy ko rzy stać po wierzch nię sza fy ste row ni czej. Prze pust
mo że być uży ty do za dła wie nia aż 22 prze wo dów o różnych śred -
ni cach, w tym prze wo dów AS-I. W bar dzo pro sty spo sób, po przez
na kłu cie wy pe łnio nej że lem mem bra ny, uzy sku je się szyb kie
i pew ne po łącze nie. W zna czący spo sób re du ku je to ilo ść uży wa -
nych dław nic. Uży cie tech no lo gii że lo wej po zwa la na uzy ska nie
wy so kie go stop nia za dła wie nia, po zio mu bez pie cze ństwa oraz
opty mal ne od ci ąże nie prze wo du w ca łej wi ąz ce ka blo wej, dzi ęki
cze mu uszczel nie nie mo że pra co wać bez a wa ryj nie przez bar dzo
dłu gi czas.

Dław ni ca Skin top Grip
Mo si ężna dław ni ca Lapp Ka bel Skin top Grip jest obec nie do -

stęp na w roz mia rach od M 16 x 1,5 do M 32 x 1,5. Pro dukt wy po -
sa żo no w pod wój ne wzmoc nie nie, które za pew nia dzie si ęcio krot -
nie wi ęk sze od ci ąże nie prze wo du niż stan dar do wo. Roz wi ąza nie
jest prze zna czo ne głów nie do prze my słu ma szy no we go, do ru -
cho mych części ma szyn, szcze gól nie na ra żo nych na uszko dze nia
me cha nicz nie. Spraw dza się w ta kich apli ka cjach, jak wy łącz ni ki
no żne czy ka se ty ste row ni cze.

Złącze Epic Ul tra H -A 3 
Epic Ul tra H -A 3 to ma łe, pro sto kąt ne złącze, które dzi ęki swo -

jej kom pak to wej bu do wie jest eks tre mal nie wy trzy ma łe. Obu do -
wa po kry ta jest ni klem, chro ni ącym przed ko ro zją. Za sto so wa nie
spe cjal nej dław ni cy po zwa la za cho wać kom pa ty bil no ść elek tro -
ma gne tycz ną ca łe go złącza przy bar dzo wy so kim stop niu szczel -
no ści. Po zwa la to na za sto so wa nie pro duk tu w urządze niach pra -
cu jących w szcze gól nie trud nych wa run kach. 

Wi ęcej szcze gółów tech nicz nych oraz kar ty ka ta lo go we za pre -
zen to wa nych roz wi ązań mo żna zna le źć na stro nie in ter ne to wej
www.lapp pol ska.pl.

Re mi giusz Bu czek 
Au tor jest pra cow ni kiem 

fir my Lapp Ka bel
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Rys. 3. Prze pust Skin top Mul ti
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Lapp Kabel Sp. z o.o.
ul. Profesjonalna 1 Biskupice Podgórne
55‐040 Kobierzyce
tel. (71) 330 63 00
fax (71) 330 63 06
e‐mail: info@lapppolska.pl
www.lapppolska.pl


