
Do wykonania po≥πczeÒ pomiÍdzy
panelami s≥onecznymi lub jako
przed≥uøacz miÍdzy poszczegÛl-

nymi ciπgami modu≥Ûw bπdü teø do prze-
twornika AC/DC s≥uøπ bezhalogenowe
oraz samogasnπce przewody ÷lflex Solar
XLS-R (rys. 1) lub XLR-R (rys. 2). Pro-
dukty te sπ odporne na warunki pogodowe
oraz promieniowanie UV, majπ takøe bar-
dzo dobrπ odpornoúÊ na naciÍcia i úciera-
nie, dziÍki czemu odpowiadajπ wymaga-
niom aplikacji fotowoltaicznych. Øy≥y
przewodÛw sπ zbudowane z cienkich dru-
cikÛw z miedzi cynowanej, izolacja øy≥y
i p≥aszcz zewnÍtrzny sπ wytwarzane z ko-
polimeru usieciowanego metodπ radiacyj-
nπ. P≥aszcz zewnÍtrzny ma kolor czarny
lub czarny z czerwonym bπdü niebieskim
paskiem (ochrona przed odwrotnym mon-
taøem w instalacjach DC). ÷lflex Solar jest
takøe metraøowany na p≥aszczu zewnÍtrz-
nym, co pozwala ≥atwo kontrolowaÊ iloúÊ
przewodu zuøywanego podczas montaøu.
Przewody te sπ stosowane m.in. w syste-
mach fotowoltaicznych na dachach dwu-
spadowych i p≥askich, do pod≥πczeÒ mo-
du≥Ûw fotowoltaicznych w wiÍkszych
elektrowniach s≥onecznych, a takøe do
okablowania elastycznych lub zintegrowa-
nych z budynkami instalacji fotowoltaicz-
nych. ÷lflex Solar XLS-R oraz XLR-R
wystÍpujπ w ca≥ym typoszeregu, poczyna-
jπc od przekroju 1,5 mm2 aø do 16 mm2.

PrzewÛd ÷lflex Solar XLR WP

Nowym rozwiπzaniem w ofercie Lapp
Kabel, zaprezentowanym na MiÍdzynaro-
dowych Targach Technologii Innowacji
i Automatyki w Przemyúle ñ Hannover
Messe 2015, jest przewÛd ÷lflex Solar
XLR WP (rys. 3). OprÛcz w≥aúciwoúci, ja-
kie posiadajπ produkty opisane powyøej,
przewÛd ten jest odporny na wodÍ: moøe
byÊ d≥ugotrwale zanurzony, zakopany
w ziemi w peszlach, bπdü stosowany wszÍ-
dzie tam, gdzie moøe gromadziÊ siÍ woda
oraz wilgoÊ.

Przewody o wiÍkszych 
przekrojach

Lapp Kabel wytwarza rÛwnieø przewo-
dy solarne o wiÍkszych przekrojach. Majπ
one zastosowanie jako przewody zbiorcze
do przesy≥ania duøych obciπøeÒ pomiÍdzy
poszczegÛlnymi rzÍdami paneli s≥onecz-
nych lub jako po≥πczenie z przetwornicπ

DC/AC w duøych elektrowniach s≥onecz-
nych, a takøe w okablowaniu pojedyn-
czych zestawÛw solarnych lub generato-
rÛw stacjonarnych i systemÛw ruchomych,
obracajπcych siÍ za S≥oÒcem. 

Produkty tego typu o nazwie ÷lflex So-
lar XLSv (rys. 4) sπ dostÍpne w przekro-
jach od 4 do 70 mm2. Do wykonania po≥π-
czenie pomiÍdzy stacjπ transformatorowπ
a przetwornicπ s≥uøπ natomiast ÷lflex Tra-
fo XLv 1,8/3kV (rys. 5) ñ przewody jedno-
øy≥owe, giÍtkie i wytrzyma≥e mechanicz-
nie, a takøe odporne na warunki pogodo-
we i promieniowanie UV (mogπ byÊ uk≥a-
dane bezpoúrednio w ziemi). PrzewÛd ten
moøe byÊ stosowany w obszarach energii
odnawialnej ale takøe energetyki konwen-
cjonalnej, jak rÛwnieø w instalacji pÍtli
zwisajπcej w turbinach wiatrowych. Zbu-
dowany jest z cienkich drucikÛw z miedzi
cynowanej, izolacja øy≥y jest wykonana
z poliolefin usieciowanych, p≥aszcz ze-
wnÍtrzny z kopolimeru usieciowanego,
przy czym izolacja øy≥y i p≥aszcz ze-
wnÍtrzny sπ nierozerwalnie po≥πczone.
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Produkty Lapp Kabel 
do instalacji fotowoltaicznych
Krzysztof Mańka

RozwÛj fotowoltaiki (PV) w Polsce nabiera coraz wiÍkszego przyspieszenia. Rynek jest stymu-
lowany zarÛwno przez program Prosument firmowany przez NFOåiGW, jak i przez wdraøany
przez Ministerstwo Gospodarki plan dop≥at do wytwarzania elektrycznoúci z energii s≥onecz-
nej i innych ürÛde≥ odnawialnych. Instalacje PV ze wzglÍdu na swojπ specyfikÍ i warunki dzia-
≥ania wymagajπ zastosowania odpowiedniego okablowania i osprzÍtu. Pe≥en zakres produk-
tÛw do instalacji fotowoltaicznych oferuje producent okablowania ñ firma Lapp Kabel.

Rys. 1. Przewody ÷lflex Solar XLS-R

Rys. 2. PrzewÛd ÷lflex Solar XLR-R

Rys. 3. PrzewÛd ÷lflex Solar XLR WP

Rys. 4. PrzewÛd ÷lflex Solar XLSv

Rys. 5. PrzewÛd ÷lflex Trafo XLv 1,8/3



÷lflex Trafo XLv 1,8/3kV jest dostÍpny
w typoszeregu od 95 do 300 mm2.

Przewody u≥atwiajπce montaø

Kolejnym przewodem majπcym zasto-
sowanie w instalacjach fotowoltaicznych,
szybszym w montaøu oraz bardzo dobrze
sprawdzajπcym siÍ w samodzielnych sys-
temach zasilania PV jest ÷lflex Solar
XLS-R T (rys. 6). Jest to przewÛd dwuøy-
≥owy, w ktÛrym øy≥y sπ rÛwnoleg≥e i od-
dzielone paskiem separacyjnym. Gdy wy-
magany jest przewÛd bardziej odporny
mechanicznie, do zastosowaÒ w trudniej-
szych warunkach, moøna uøyÊ przewodu
÷lflex Solar V4A (rys. 7). Posiada on oplot
ze stali nierdzewnej klasy V4A, ktÛry sku-
tecznie zabezpiecza instalacjÍ przed kuna-
mi, gryzoniami czy nawet termitami. Mo-
øe byÊ stosowany np. na dachu stajni, sto-
do≥y czy w obszarach gÍsto zalesionych
oraz gospodarstwach rolnych.

Jako uzupe≥nienie oferty przewodÛw do
instalacji fotowoltaicznych Lapp Kabel
wprowadzi≥ na rynek nowy przewÛd ste-

rowniczy elastyczny nawet w niskich tem-
peraturach ñ ÷lflex Classic 110 LT (rys. 8).
Jest to przewÛd giÍtki nawet w -30oC, a za-
razem odporny na dzia≥anie promieniowa-
nia UV, moøe wiÍc byÊ stosowany na ze-
wnπtrz. Produkt ten ma takøe zastosowa-
nie w aplikacjach skrÍcajπcych, np. w pÍ-
tli zwisajπcej w turbinie wiatrowej (WTG). 

OsprzÍt

W zakresie oferty PV firma Lapp Kabel
proponuje takøe wtykowe z≥πcza solarne
Epic Solar 4M i 4F (rys. 9) z podwÛjnπ za-
padkπ. StopieÒ ochrony z≥πcza to IP67. Ni-
ska rezystancja styku zapewnia wydajnπ
transmisjÍ energii, styki sπ zagniatane,
wiÍc istnieje moøliwoúÊ pod≥πczenia ich na
obiekcie. Z≥πcza te pasujπ do przewodÛw
÷lflex Solar XLR-R oraz XLS-R. Wygod-
ne wykonywanie operacji ciÍcia, odizolo-
wania i zaciskania zapewnia jedno narzÍ-
dzie ñ Epic Crimptool. 

Przewody konfekcjonowane

OprÛcz z≥πczy producent proponuje
rÛwnieø przewody konfekcjonowane zaro-
bione z≥πczami solarnymi. Epic Solar 4

Thin to kompletne przewody przy≥πczenio-
we do okablowania instalacji fotowoltaicz-
nych, odporne na dzia≥anie warunkÛw at-
mosferycznych. Pozwalajπ na bezrezystan-
cyjne pod≥πczenie kabla w celu zwiÍksze-
nia efektywnoúci przesy≥u energii, posia-
dajπ opatentowant system stykowy, gdzie
prπd nie nagrzewa z≥πcza wtykowego, oraz
sπ trwa≥e i niezawodne dziÍki zgrzewane-
mu po≥πczeniu. Majπ zaledwie 12 mm wy-
sokoúci, sπ wiÍc bardzo p≥askie. Przewody
te wystÍpujπ w szerokiej gamie przekro-
jÛw od 1,5 do 6 mm2, moøna je otrzymaÊ
w gotowych 1-metrowych odcinkach.

Puszki przy≥πczeniowe

W zakresie solarnych puszek przy≥πcze-
niowych Lapp Kabel oferuje dwa wykona-
nia: aluminiowπ puszkÍ Epic Solar AL008
(rys. 10) oraz wykonana z tworzywa
sztucznego Epic Solar PL008 (rys. 11).
Puszki te ñ odporne na czynniki zewnÍtrz-
ne ñ sπ wykorzystywane do okablowania
modu≥Ûw fotowoltaicznych. Posiadajπ
membranÍ PTFE, ktÛra wyrÛwnuje ciúnie-
nie i zabezpiecza puszkÍ przed wnikaniem
wilgoci, sπ fabrycznie wyposaøone w prze-
wody ÷lflex Solar 4 mm2 ze z≥πczami Epic
Solar 4 Thin. DziÍki identycznej konstruk-
cji, puszki AL008 i PL008 mogπ byÊ
w procesie montaøu ≥atwo zamieniane.
StopieÒ ochrony obu produktÛw to IP67. 

Krzysztof MaÒka

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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Produkty solarne Lapp Kabel znalaz≥y zasto-
sowanie m.in. w konstrukcji bolidu zbudowa-
nego w ramach projektu £Ûdü Solar Team or-
ganizowanego przez Studenckie Ko≥o Mi≥oúni-
kÛw Motoryzacji. Bolid wziπ≥ udzia≥ w wyúci-
gu World Solar Challange w dniach 6-27 paü-
dziernika w Australii. Firma Lapp Kabel jest
Platynowym Sponsorem tego wydarzenia. Do
budowy tego pojazdu wykorzystano przewody
solarne z grupy ÷lflex Solar XLR-R oraz z≥π-
cza solarne Epic Solar 4M i Epic Solar 4F.

£Ûdü Solar Team

Rys. 6. PrzewÛd ÷lflex Solar XLS-R T

Rys. 7. PrzewÛd ÷lflex Solar V4A

Rys. 8. PrzewÛd ÷lflex Classic 110 LT

Rys. 9. Z≥πcza solarne Epic Solar 4M i 4F

Rys. 10. 
Aluminiowa 
puszka 
Epic Solar AL008

Rys. 11. 
Puszka 
Epic Solar PL008 
z tworzywa
sztucznego 
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