
Od dużych zakładów energetycznych po domy jednorodzinne 
Produkty solarne LAPP  

Zastosowanie systemów fotowoltaicznych od wielu lat 

jest ważnym filarem energetyki odnawialnej. Znacznie 

wpływają one na rewolucję energetyczną. To skuteczne 

rozwiązanie dla wyzwań i problemów związanych ze 

zmianami klimatycznymi. Fotowoltaika ma szeroki 

zakres zastosowań, od dużych elektrowni po domy 

jednorodzinne.

Oferujemy naszym klientom specjalnie dostosowaną 

gamę produktów do wszystkich potrzeb związanych z 

okablowaniem fotowoltaicznym, od dachu do piwnicy, od 

wytwarzania po dostawę energii.

Wymagania:

Nowoczesne systemy fotowoltaiczne zapewniają 

znacznie wyższą wydajność niż kilka lat temu, 

między innymi dzięki:

•  wydajnym przewodom i komponentom dla

systemów  wysokiego napięcia

•  szczególnej odporności na warunki

atmosferyczne, temperaturę, wiatr i mróz

• długiemu czasowi bezawaryjnej pracy

• wytrzymałości

• giętkim połączeniom

• dostępności systemów zabezpieczania przewodów

Współpracujemy również z TÜV (German Association for Technical Inspection) 
oraz północnoamerykańską organizacją zatwierdzającą UL w celu 
przeprowadzania testów naszych przewodów ÖLFLEX® SOLAR, dławnic 
kablowych SKINTOP® i złączy przemysłowych EPIC® SOLAR. Pragniemy 
zagwarantować najwyższą jakość naszych wyrobów. Nasze produkty mogą być 
używane na całym świecie, są zgodne z dyrektywą RoHS i stale pracujemy nad 
ich ulepszaniem.

INFO

Lapp Kabel Sp. z o.o.
ul. Profesjonalna1 Biskupice Podgórne  
55-040 Kobierzyce Tel.: 71 330 6 300
Fax: 71 330 6 306 www.lapppolska.pl
info@lapppolska.pl

Zobacz więcej: 
https://lapppoland.lappgroup.com/
serwis/przemysl/fotowoltaika.html

Serwis:

• magazyny na całym świecie

• duża dostępność

•  szybki czas dostaw

•  szybkie przetwarzanie

• indywidualne warunki dostaw
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EPIC® SOLAR 4 
Rozdzielacz

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 

H1Z2Z2-K (2 wersje) 

ÖLFLEX® SOLAR XLWP 

NYY-J, NYY-O

NAYY-J, NAYY-O

NYCWY

UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 

UNITRONIC® ST

N2XSY

N2XS2Y

N2XS(F)2Y

N2XS(FL)2Y

NA2XSY

NA2XS2Y

NA2XS(F)2Y 

A-DQ(ZN)B2Y

A-DQ(ZN)2Y / A-D(ZN)2Y 

A-DQ(ZN)(SR)2Y

A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y

EPIC® SOLAR 4Plus M

EPIC® SOLAR 4Plus F

EPIC® SOLAR TOOL

SKINTOP® ST-M/ 
SKINTOP® STR-M

SKINTOP® SOLAR/ 
SKINTOP® SOLAR plus

SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® CLICK/ 
SKINTOP® CLICK-R

SILVYN® SPLIT

SILVYN® SPLIT COV-M /  
SILVYN® SPLIT GMP-M / 
SILVYN® SPLIT COS

Produkty dla systemów PV  

Dowiedz się więcej:
https://lapppoland.lappgroup.com/wyszukiwarka-przewody

Falownik

Drzewo solarne 

Skrzynka łącząca Generator słoneczny

Transformator

1   ÖLFLEX® SOLAR 
Przewody do fotowoltaiki

2                     PVC KABLE ZIEMNE Przewody 
przyłączeniowe i sterownicze 

3   Przewody na średnie napięcie

4   UNITRONIC® BUS 

Przewody BUS i do transmisji danych

5   UNITRONIC® Feldbus 
Okablowanie S/A

Ty-Rap® UV- stabilizowane opaski kablowe 
ze stalowym nosem

FLEXIMARK®

etykiety PUR 

SILVYN® RILL PA 6

FLEXIMARK®  FCC
stal nierdzewna 

KNIPEX nożyce do kabli

EPIC® CRIMPTOOL

Przewody Złącza Dławnice kablowe Węże osłonowe 

System znakowania

Narzędzia
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6   ETHERLINE® 
      Okablowanie Ethernet

7   EPIC® SOLAR 
      Złącza do fotowoltaiki
 8   SKINTOP® ST-M/CLICK
       Dławnice kablowe

 9   SKINTOP® SOLAR Dławnice
       kablowe do fotowoltaiki  
10  SILVYN® 
     System ochrony przewodów

11   FLEXIMARK® 
     System znakowania przewodów

https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/specjalne-zastosowania/fotowoltaika/oelflex-solar-xls-r.html?tx_dgpsolr[q]=0023138
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/specjalne-zastosowania/fotowoltaika/oelflex-solar-xls-r.html?tx_dgpsolr[q]=0023138
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/specjalne-zastosowania/fotowoltaika/h1z2z2-k.html?tx_dgpsolr[q]=1023553
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/specjalne-zastosowania/fotowoltaika/h1z2z2-k.html?tx_dgpsolr[q]=1023553
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/specjalne-zastosowania/fotowoltaika/oelflex-solar-xlwp.html?tx_dgpsolr[q]=1023602
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/specjalne-zastosowania/fotowoltaika/oelflex-solar-xlwp.html?tx_dgpsolr[q]=1023602
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/instalacje-budowlane/kable-do-bezposredniego-zakopania-w-ziemi/nyy-j-nyy-o.html?tx_dgpsolr[q]=15500273
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/instalacje-budowlane/kable-do-bezposredniego-zakopania-w-ziemi/nyy-j-nyy-o.html?tx_dgpsolr[q]=15500273
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/instalacje-budowlane/kable-do-bezposredniego-zakopania-w-ziemi/nayy-j-nayy-o.html?tx_dgpsolr[q]=1552010
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/instalacje-budowlane/kable-do-bezposredniego-zakopania-w-ziemi/nayy-j-nayy-o.html?tx_dgpsolr[q]=1552010
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/instalacje-budowlane/kable-do-bezposredniego-zakopania-w-ziemi/nycwy.html?tx_dgpsolr[q]=15505003
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/instalacje-budowlane/kable-do-bezposredniego-zakopania-w-ziemi/nycwy.html?tx_dgpsolr[q]=15505003
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/przewody-do-transmisji-danych-o-niskiej-czestotliwosci/niska-pojemnosc-zyl/unitronic-li2ycyv-tp.html?tx_dgpsolr[q]=0031363
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/przewody-do-transmisji-danych-o-niskiej-czestotliwosci/niska-pojemnosc-zyl/unitronic-li2ycyv-tp.html?tx_dgpsolr[q]=0031363
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/instalacje-budowlane/kabel-sredniego-napiecia/n2xsy.html?tx_dgpsolr[q]=38007455
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/instalacje-budowlane/kabel-sredniego-napiecia/n2xsy.html?tx_dgpsolr[q]=38007455
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/instalacje-budowlane/kabel-sredniego-napiecia/n2xs2y.html?tx_dgpsolr[q]=38001000
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/instalacje-budowlane/kabel-sredniego-napiecia/n2xs2y.html?tx_dgpsolr[q]=38001000
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/instalacje-budowlane/kabel-sredniego-napiecia/n2xsf2y.html?tx_dgpsolr[q]=3029947
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/instalacje-budowlane/kabel-sredniego-napiecia/n2xsf2y.html?tx_dgpsolr[q]=3029947v
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/instalacje-budowlane/kabel-sredniego-napiecia/n2xsf2y.html?tx_dgpsolr[q]=3029947
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/instalacje-budowlane/kabel-sredniego-napiecia/n2xsf2y.html?tx_dgpsolr[q]=3029947
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/instalacje-budowlane/kabel-sredniego-napiecia/na2xsy.html?tx_dgpsolr[q]=38107858
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/instalacje-budowlane/kabel-sredniego-napiecia/na2xsy.html?tx_dgpsolr[q]=38107858
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/instalacje-budowlane/kabel-sredniego-napiecia/na2xs2y.html?tx_dgpsolr[q]=38107888
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/instalacje-budowlane/kabel-sredniego-napiecia/na2xs2y.html?tx_dgpsolr[q]=38107888
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/instalacje-budowlane/kabel-sredniego-napiecia/na2xsf2y.html?tx_dgpsolr[q]=38107611
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/instalacje-budowlane/kabel-sredniego-napiecia/na2xsf2y.html?tx_dgpsolr[q]=38107611
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/technologia-swiatlowodowa/swiatlowod-szklany-gof/na-zewnatrz-budynkow/hitronic-hqn-przewody-zewnetrzne.html?tx_dgpsolr[q]=27600904
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/technologia-swiatlowodowa/swiatlowod-szklany-gof/na-zewnatrz-budynkow/hitronic-hqn-przewody-zewnetrzne.html?tx_dgpsolr[q]=27600904
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/technologia-swiatlowodowa/swiatlowod-szklany-gof/do-zastosowania-na-zewnatrz-przewody-napowietrzne/hitronic-hqa-plus-aerial-cable.html?tx_dgpsolr[q]=26644972
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/technologia-swiatlowodowa/swiatlowod-szklany-gof/do-zastosowania-na-zewnatrz-przewody-napowietrzne/hitronic-hqa-plus-aerial-cable.html?tx_dgpsolr[q]=26644972
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/technologia-swiatlowodowa/swiatlowod-szklany-gof/na-zewnatrz-budynkow/hitronic-hqw-plus-armoured-outdoor-cable.html?tx_dgpsolr[q]=27920212
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/technologia-swiatlowodowa/swiatlowod-szklany-gof/na-zewnatrz-budynkow/hitronic-hqw-plus-armoured-outdoor-cable.html?tx_dgpsolr[q]=27920212
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/technologia-swiatlowodowa/swiatlowod-szklany-gof/na-zewnatrz-budynkow/hitronic-hqw-plus-armoured-outdoor-cable.html?tx_dgpsolr[q]=27920308
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/technologia-swiatlowodowa/swiatlowod-szklany-gof/na-zewnatrz-budynkow/hitronic-hqw-plus-armoured-outdoor-cable.html?tx_dgpsolr[q]=27920308
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/zlacza-przemyslowe/zlacza-solarne/epic-solar-4/epic-solar-4plus-m.html?tx_dgpsolr[q]=44428237
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/zlacza-przemyslowe/zlacza-solarne/epic-solar-4/epic-solar-4plus-m.html?tx_dgpsolr[q]=44428237
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/zlacza-przemyslowe/zlacza-solarne/epic-solar-4/epic-solar-4plus-f.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/zlacza-przemyslowe/zlacza-solarne/epic-solar-4/epic-solar-4plus-f.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/zlacza-przemyslowe/zlacza-solarne/epic-solar-4/epic-solar-4-splitter.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/zlacza-przemyslowe/zlacza-solarne/epic-solar-4/epic-solar-4-splitter.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/zlacza-przemyslowe/zlacza-solarne/epic-solar-tool.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/zlacza-przemyslowe/zlacza-solarne/epic-solar-tool/epic-solar-tool-csc.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/zlacza-przemyslowe/zlacza-solarne/epic-solar-tool/epic-solar-tool.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/dlawnice-kablowe/skintop-cable-glands-plastic-metric/fotowoltaika/skintop-solar.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/dlawnice-kablowe/skintop-cable-glands-plastic-metric/fotowoltaika/skintop-solar.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/dlawnice-kablowe/skintop-cable-glands-plastic-metric/fotowoltaika/skintop-solar-plus.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/dlawnice-kablowe/skintop-cable-gland-accessories-metric/przeciwnakretki/skintop-gmp-gl-m.html?tx_dgpsolr[q]=53119000
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/dlawnice-kablowe/skintop-cable-glands-plastic-metric/system-click/skintop-click-r.html?tx_dgpsolr[q]=53112931
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/dlawnice-kablowe/skintop-cable-glands-plastic-metric/system-click/skintop-click.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/weze-oslonowe-system-prowadnic-lancuchowych/systemy-peszli-karbowanych/mozliwosc-ponownego-otwarcia-i-zamkniecia/silvyn-split.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/weze-oslonowe-system-prowadnic-lancuchowych/systemy-peszli-karbowanych/mozliwosc-ponownego-otwarcia-i-zamkniecia/silvyn-split.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/weze-oslonowe-system-prowadnic-lancuchowych/systemy-peszli-karbowanych/mozliwosc-ponownego-otwarcia-i-zamkniecia/silvyn-split-cov-m.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/weze-oslonowe-system-prowadnic-lancuchowych/systemy-peszli-karbowanych/mozliwosc-ponownego-otwarcia-i-zamkniecia/silvyn-split-cov-m.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/weze-oslonowe-system-prowadnic-lancuchowych/systemy-peszli-karbowanych/mozliwosc-ponownego-otwarcia-i-zamkniecia/silvynsplit-gmp-m.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/weze-oslonowe-system-prowadnic-lancuchowych/systemy-peszli-karbowanych/mozliwosc-ponownego-otwarcia-i-zamkniecia/silvynsplit-gmp-m.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/weze-oslonowe-system-prowadnic-lancuchowych/systemy-peszli-karbowanych/mozliwosc-ponownego-otwarcia-i-zamkniecia/silvyn-split-cos.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/weze-oslonowe-system-prowadnic-lancuchowych/systemy-peszli-karbowanych/mozliwosc-ponownego-otwarcia-i-zamkniecia/silvyn-split-cos.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/weze-oslonowe-system-prowadnic-lancuchowych/systemy-peszli-karbowanych/szeroki-zakres-zastosowan/silvyn-rill-pa-6.html?tx_dgpsolr[q]=61746935
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/weze-oslonowe-system-prowadnic-lancuchowych/systemy-peszli-karbowanych/szeroki-zakres-zastosowan/silvyn-rill-pa-6.html?tx_dgpsolr[q]=61746935
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-oznaczania-produktow/oznaczenia-zindywidualizowane-wg-wymogow-klienta-fleximark/fleximark-fcc/fleximark-stal-nierdzewna-fcc.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-oznaczania-produktow/oznaczenia-zindywidualizowane-wg-wymogow-klienta-fleximark/fleximark-fcc/fleximark-stal-nierdzewna-fcc.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-oznaczania-produktow/etykiety-do-nadruku-termotransferowego-fleximark/znakowanie-kabli-i-zyl-pojedynczych/fleximark-cablelabel-pur.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/narzedzia-i-akcesoria-kablowe/laczenie-wiazanie-mocowanie/opaski-kablowe-ze-stalowym-noskiem/ty-rapopaska-kablowa-z-jezyczkiem-stalowym-zabezpieczona-przed-dzialaniem-promieniowania-uv.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/narzedzia-i-akcesoria-kablowe/laczenie-wiazanie-mocowanie/opaski-kablowe-ze-stalowym-noskiem/ty-rapopaska-kablowa-z-jezyczkiem-stalowym-zabezpieczona-przed-dzialaniem-promieniowania-uv.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/przewody-do-transmisji-danych-o-niskiej-czestotliwosci/kod-kolorow-din/unitronic-st.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/przewody-do-transmisji-danych-o-niskiej-czestotliwosci/kod-kolorow-din/unitronic-st.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/narzedzia-i-akcesoria-kablowe/ciecie-przytrzymywanie-odizolowywanie/narzedzia-do-ciecia/nozyce-do-kabli-knipex.html?tx_dgpsolr[q]=62120523
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/narzedzia-i-akcesoria-kablowe/ciecie-przytrzymywanie-odizolowywanie/narzedzia-do-ciecia/nozyce-do-kabli-knipex.html?tx_dgpsolr[q]=62120523
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/zlacza-przemyslowe/zlacza-prostokatne/epic-tools/epic-narzedzia-do-stykow-h-d-16-odlewanych.html?tx_dgpsolr[q]=11147000
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/zlacza-przemyslowe/zlacza-prostokatne/epic-tools/epic-narzedzia-do-stykow-h-d-16-odlewanych.html?tx_dgpsolr[q]=11147000
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/dlawnice-kablowe/skintop-cable-glands-plastic-metric/standard/skintop-st-m.html



