
Wszystkie maszyny i urzπdzenia
muszπ byÊ zasilane. Do tego
podstawowego zadania przezna-

czone sπ z≥πcza Epic Powerlock (rys. 2a).
Prπd roboczy 400 lub 660 A daje wiele
moøliwoúci ich zastosowania zarÛwno
w mobilnej, jak i stacjonarnej dystrybucji
energii. DostÍpne sπ wersje pulpitowe oraz
do po≥πczeÒ swobodnych. Ze wzglÍdu na
stopieÒ ochrony IP67, obszarem wykorzy-
stania produktu mogπ byÊ zarÛwno zak≥ady,
jak i np. instalacje estradowe. Dla wygod-
niejszej eksploatacji moøna uøyÊ gotowego
zestawu z≥πczy Powerlock Box (rys. 2b),
z dodatkowym wyposaøeniem dajπcym

moøliwoúÊ zamkniÍcia zabezpieczajπcego
przed przypadkowym roz≥πczeniem. 

Mniejsze prπdy i napiÍcia

W przypadku zasilania urzπdzeÒ lub na-
pÍdÛw o mniejszych prπdach roboczych
oraz napiÍciach, przydatne sπ okrπg≥e z≥πcza
z serii Epic o budowie pozwalajπcej na zop-
tymalizowane zachowanie kompatybilnoúci
EMC. Produkt te oferujπ rÛwnoczeúnie bar-
dzo wysokπ odpornoúÊ mechanicznπ. Z uwa-
gi na rÛøne prπdy robocze oraz gwinty przy-
≥πczeniowe, rozwiπzania te sπ podzielone na
kilka metalowych serii (rys. 3):

ï Epic LS 3 ñ 3+PE+2 lub 3+PE+4, dla
prπdÛw roboczych do 150 A (630 V), do-
datkowo wyposaøone w dwa lub cztery
styki pomocnicze 12 A (250 V),

ï Epic LS 1.5 ñ 3+PE+2 lub 3+PE+4, dla
prπdÛw roboczych do 70 A (630 V), do-
datkowo wyposaøone w dwa lub cztery
styki pomocnicze 30 A (250 V),
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Okrągłe złącza Epic
firmy Lapp Kabel 
w aplikacjach przemysłowych
Paweł Królikowski

Firma Lapp Kabel juø od wielu lat oferuje szerokπ gamÍ z≥πczy przemys≥owych. Wymagania
odbiorcÛw odnoúnie mobilnoúci urzπdzeÒ, ich przezbrajania, serwisowania czy wymiany ele-
mentÛw sk≥adowych linii produkcyjnych sprawiajπ jednak, øe ten segment produktÛw musi
byÊ stale rozwijany o nowe rozwiπzania ñ nadπøajπce za zmieniajπcymi siÍ oczekiwaniami.

Rys. 1. CzÍúÊ oferty Lapp Kabel stanowiπ z≥πcza okrπg≥e o rÛønorodnych zastosowaniach

Rys. 2. Z≥πcza Epic Powerlock A1, D6, A6, F6 (a)
ñ dostÍpne w kolorystyce zharmonizowanej, kaø-
dy kolor posiada inne kodowanie aby wyelimino-
waÊ pomy≥ki; oraz Powerlock Box (b) ñ zestaw
z≥πczy zapewnia prawid≥owπ kolejnoúÊ pod≥πcza-
nia i od≥πczania (PE, N, L1, L2, L3) 



ï Epic LS 1 ñ 5+PE lub 3+PE+4, dla prπ-
dÛw roboczych do 26 i 25 A (630 V), do-
datkowo wyposaøone w dwa lub cztery
styki pomocnicze 7 A (250 V),

ï Epic M17 Power ñ w wykonaniach
3+PE+5, 7+PE, 6+PE, 5+PE, 3+PE, przy

maksymalnym prπdzie roboczym 20 A
(630 V) oraz 3,6 A (60 V) dla stykÛw po-
mocniczych.

Ma≥e z≥πcza zasilajπce

Najmniejsze z≥πcze zasilania w ofercie
firmy Lapp Kabel to Epic M12 Power (rys.
4) ñ nadajπce siÍ do ma≥ych napÍdÛw oraz
niewielkich urzπdzeÒ oraz pozwalajπce za-
oszczÍdziÊ duøo miejsca montaøowego.
Produkt jest ≥atwy w instalacji, poniewaø
do pod≥πczeÒ przewodu potrzebny jest tyl-
ko wkrÍtak. Epic M12 Power wystÍpujπ
w dowolnej konfiguracji (pulpitowe, pro-
ste oraz kπtowe) dla prπdu roboczego 12 A
(630 V) z kodowaniem S.

Kodowanie

Z≥πcza z gwintem M12 stajπ siÍ coraz
bardziej popularne, dlatego zaistnia≥a ko-
niecznoúÊ wprowadzeni ich kodowania
(rys. 5), co zapobiega omy≥kowym pod≥π-
czeniom przewodÛw ze z≥πczem z gwin-
tem M12 do rÛønych systemÛw niekompa-
tybilnych ze sobπ. W ofercie firmy Lapp
Kabel stosowanych jest kilka rodzajÛw ko-
dowaÒ, m.in. wspomniane wczeúniej S
oraz czÍúciej stosowane:
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Rys. 3. Z≥πcza Epic: LS 3, LS 1.5, LS 1, M17 Power 

Rys. 4. Z≥πcza Epic M12 Power pulpitowe oraz
swobodne

Rys. 5. Z≥πcza M12 z rÛønymi rodzajami kodowaÒ
do rÛønych systemÛw komunikacji

Rys. 6. X-Ethernet 10 GigabitÛw ñ z≥πcza swobod-
ne oraz pulpitowe do Ethernetu przemys≥owego
Cat. 6A 10 Gbit/s, kodowanie X, do stosowania
w trudnych warunkach przemys≥owych (IP67)



ï A ñ standard (dla aplikacji CANopen /
DiviceNet),

ï B ñ odwrotne (dla aplikacji Profibus), 

ï C ñ data (Profinet / Ethernet),

ï D ñ industrial Ethernet (dla aplikacji
EtherCAT i EtherNet/IP).

Metalowe z≥πcza 
sygna≥owe

Kolejnπ grupπ okrπg≥ych z≥πczy Lapp sπ
metalowe z≥πcza sygna≥owe. DziÍki zwar-
tej konstrukcji oraz wbudowanej d≥awnicy
kablowej pozwalajπ one na zachowanie
ciπg≥oúci przeniesienia ekranu, a co za tym
idzie ñ zachowanie kompatybilnoúci EMC.
Sπ to rozwiπzania bardzo popularne np.
w pod≥πczaniu enkoderÛw, ale nie tylko.
Na uwagÍ w tej grupie zas≥ugujπ z≥πcza
Epic M23, dostÍpne w szerokiej gamie
obudÛw (rys. 8), w trzech kodowaniach
(czarny N, czerwony +20o oraz niebieski 
-20o). Pozwala to na montaø kilku z≥πczy
na tej samej maszynie bez obawy, øe doj-
dzie do pomy≥ki przy pod≥πczaniu przewo-
dÛw. 

GamÍ obudÛw Epic M23 uzupe≥nia sze-
roki wybÛr wk≥adÛw o rÛønych parame-
trach (rys. 9): 12 lub 17 stykÛw D-Sub lub
PCB, wk≥ady 6, 7, 8+1, 9, 12, 16 oraz 17
stykÛw, w rÛønych uk≥adach, na rÛøny
prπd roboczy i napiÍcie.

Podobnie jak w przypadku z≥πczy okrπ-
g≥ych zasilajπcych, rÛwnieø w grupie z≥π-
czy sygna≥owych Lapp Kabel oferuje wer-
sje z gwintem M17, przydatne gdy istnie-
je potrzeba zastosowania z≥πcza o ma≥ych
gabarytach z 8 lub 17 stykami dla prπdu
roboczego 3,6 A (60 V) pozwalajπcego na

zachowanie kompatybilnoúci EMC.
W przypadku koniecznoúci pod≥πczenia
wiÍkszej iloúci stykÛw, moøna zastosowaÊ
z≥πcze Epic Zylin R 3.0 (rys. 10) z gwin-
tem M27x1, pozwalajπce na po≥πczenie 21
lub 26 stykÛw (napiÍcie 24 V AC /
60 V DC, prπd roboczy 7,5 A).

Podsumowanie

Odpowiedni typ z≥πcza oraz jego prosty
i wygodny montaø zapewnia poprawnoúÊ
i skutecznoúÊ po≥πczenia oraz d≥ugotrwa-
≥π, bezawaryjnπ pracÍ urzπdzeÒ. Dla u≥a-
twienia doboru w≥aúciwego rozwiπzania
firma Lapp Kabel udostÍpnia na swojej
stronie internetowej (www. lapp. pl) kon-
figurator z≥πczy okrπg≥ych, rysunki CAD
3D, instrukcje montaøu i obs≥ugi. W spe-
cjalnej witrynie www.lapptechnik.pl za-
mieszczone sπ filmy instruktaøowe, istnie-
je rÛwnieø moøliwoúÊ zadawania pytaÒ
i przeprowadzenia konsultacji technicz-
nych. 

Pawe≥ KrÛlikowski 

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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Rys. 7. T-Power ñ z≥πcze DC 60 V / 12 A ñ wytrzy-
ma≥e, z zaciskiem úrubowym, z wysokπ klasπ
ochrony IP67, zabezpieczone przed uszkodze-
niem dziÍki kodowaniu T powierzchni czo≥owej
z≥πcza

Rys. 8. Wybrane obudowy z≥πczy sygna≥owych
Epic M23 Rys. 9. Wybrane wk≥ady do z≥πczy M23

Rys. 10. Z≥πcze Epic Zylin R 3.0
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