
Produkcjπ wafli zajmuje siÍ zwykle
przeszkolony przez producenta
urzπdzenia pracownik. Z uwagi na

fakt, øe zwykle nie jest to elektryk ani au-
tomatyk ñ maszyna musi spe≥niaÊ kilka
kryteriÛw. Podstawowym jest prosta kon-
strukcja oraz mobilnoúÊ urzπdzenia, kolej-
nym ñ ≥atwoúÊ serwisowania oraz modu-
≥owoúÊ. Najwaøniejszym komponentem
z punktu widzenia produktu finalnego jest
zaú odpowiedni system grza≥ek, zapewnia-
jπcy powtarzalny wypiek. 

W aspekcie oprzewodowania waøne ele-
menty konstrukcji urzπdzeÒ to: zapewnie-
nie pewnych po≥πczeÒ poprzez uøycie w≥a-
úciwych przewodÛw, odpowiednia ochro-
na przewodÛw przed przypadkowym
uszkodzeniem oraz stworzenie ≥atwych
i stabilnych po≥πczeÒ poszczegÛlnych mo-
du≥Ûw maszyny.

Przewody zasilajπce 
i sterownicze

Problemem, jaki pojawi≥ siÍ na poczπtku
wspÛ≥pracy Kocu≥a II i Lapp Kabel, by≥o
korzystanie przez producenta maszyn
z rÛønych typÛw przewodÛw instalowa-
nych na urzπdzeniach. Istotnym krokiem
by≥o zatem ujednolicenie typÛw okablowa-
nia, pozwalajπce na tworzenie przewidy-
walnych oraz powtarzalnych po≥πczeÒ. 

Podstawowym przewodem zasilajπcym
w ofercie Lapp Kabel jest ÷lflex Classic
100, ktÛry spe≥nia rÛwnieø wszystkie wy-
mogi stawiane przez wytwÛrcÍ urzπdzeÒ.
Kolejna grupa przewodÛw, ktÛra jest wy-
korzystywana w uk≥adach sterowniczych,

to ÷lflex Classic 110 lub, w szczegÛlnych
przypadkach, przewody ekranowane
÷lflex Classic 110 CY. W wymagajπcych
aplikacjach w czÍúciach ruchomych ma-
szyn stosowany jest przewÛd sterowniczy
z serii ÷lflex FD 855 P. Dodatkowo, przy
wykonywaniu szaf sterowniczych firma

korzysta z pojedynczych linek Lapp Ka-
bel.

Ochrona przewodÛw

Na urzπdzeniach montowane sπ podsta-
wowe przewody (nie w wykonaniach spe-
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Produkty Lapp Kabel 
w maszynach 
do produkcji wafli
Henryk Pałys

Firma Kocu≥a II jest dzia≥ajπcym na skalÍ europejskπ producentem maszyn i urzπdzeÒ do wy-
pieku wafli, przeznaczonych dla ma≥ych i úrednich firm. W 2005 roku przedsiÍbiorstwo nawiπ-
za≥o wspÛ≥pracÍ z firmπ Lapp Kabel, ktÛra dla wytwarzanych urzπdzeÒ dostarcza okablowa-
nie oraz elementy osprzÍtu. 

Rys. 1. Gofrownica przemys≥owa ñ widoczne elementy okablowania firmy Lapp Kabel

Rys. 2. PrzewÛd zasilajπcy ÷lflex Classic 100

Rys. 3. PrzewÛd ÷lflex Classic 110 i ÷lflex Classic 110 CY



cjalnych), poniewaø ca≥a instalacja elek-
tryczna maszyn jest schowana w peszlach.
Rura os≥onowa ñ peszel ñ ma za zadanie
chroniÊ okablowanie przed przypadko-
wym uszkodzeniem, a tym samym zapew-
niÊ ochronÍ dla uøytkownika. Os≥ona mu-
si byÊ odporna na oleje, a ponadto dawaÊ

moøliwoúÊ ≥atwego montaøu oraz zapew-
niÊ mobilnoúÊ instalacji. W maszynach
Kocu≥a II od kilku lat stosowany jest pe-
szel Silvyn FPS (rys. 5), wykonany
z miÍkkiego PVC wzmocnionego sprÍøy-
nπ z drutu stalowego. Wraz z peszlem
montowane sπ proste koÒcÛwki peszla Si-
lvyn USK, a dla aplikacji kπtowych d≥aw-
nice kπtowe Skindicht RWV-M. Z≥πczki
zapewniajπ akceptowalny stopieÒ ochrony
IP54.

Z≥πcza Epic 

NajwiÍcej zmian i nowych rozwiπzaÒ
podczas wspÛ≥pracy obu firm wprowadzo-
no w zakresie tworzenia ≥atwych i stabil-
nych po≥πczeÒ. Obecnie na maszynach
i urzπdzeniach firmy Kocu≥a II wykorzy-

stywanych jest kilka zestawÛw z≥πczy.
Najprostszym z nich jest z≥πcze z serii Epic
H-A 3 zapewniajπce po≥πczenie grza≥ek na
maszynie do wypieku kubkÛw waflowych. 

Istotne okaza≥o siÍ zastosowanie w jed-
nej obudowie z≥πcza zarÛwno do zasilania
jak i sterowania. Do tego celu wykorzysta-
no obudowÍ Epic H-B 32 oraz wk≥ady
Epic H-BS 6 do zasilania i Epic H-B 16 do
sterowania (rys. 6). Pozwoli≥o to zaoszczÍ-
dziÊ miejsce oraz u≥atwiÊ montaø. Kolej-
nym problemem, z jakim spotkali siÍ inøy-
nierowie, by≥a potrzeba zmieszczenia
w jednym z≥πczu wiÍkszej iloúci sygna≥Ûw.
Rozwiπzaniem okaza≥o siÍ zastosowanie
z≥πczy modu≥owych. Z≥πcze modu≥owe po-
zwoli≥o na zachowanie wielkoúci obudo-
wy i dodanie dodatkowych 20 pinÛw dla
obwodÛw sterowniczych (rys. 7). Tu teø
pojawi≥o siÍ kolejne rozwiπzanie ñ aby
w obudowie H-BS 6 zmieúciÊ wymagane
wczeúniej po≥πczenia sterowniczo-sygna-
≥owe majπce nie 16 a 20 sygna≥Ûw sterow-
niczych. 

Podsumowanie

Wszystkie zastosowane przewody oraz
akcesoria pozwalajπ na efektywnπ i beza-
waryjnπ pracÍ maszyn w trudnych warun-
kach oraz dajπ moøliwoúÊ dalszej rozbu-
dowy. DziÍki sta≥ej wspÛ≥pracy obu firm,
w nowych urzπdzeniach konsekwentnie
stosowane sπ najnowsze rozwiπzania Lapp
Kabel. SzczegÛ≥owe informacje na temat
urzπdzeÒ oraz przewodÛw moøna uzyskaÊ
na stronach internetowych przedsiÍ-
biorstw.
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Rys. 4. PrzewÛd sterowniczy ÷lflex FD 855 P

Rys. 5. Maszyna do wypiekania kubeczkÛw typu úwiderek ñ instalacja zabezpieczona peszlami typu
Silvyn EL

Rys. 6. Z≥πcze Epic ñ zasilanie i sygna≥y w jednej obudowie

Rys. 7. Z≥πcze modu≥owe Epic
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