
Drzwi spe cja li stycz ne fir my Ther -
mod wy ko na ne z la mi na tu wzmoc -
 nio ne go włók nem szkla nym znaj -

du ją za sto so wa nie w chłod niach i mroź -
niach oraz śro do wi skach, w któ rych ist nie -
ją ry go ry stycz ne wy ma ga nia zwią za ne z hi -
gie ną. Z uwa gi na bar dzo do bre pa ra me try
w za kre sie hi gie ny, co raz czę ściej tra fia ją
też do szpi ta li. Głów nym od bior cą roz wią -
zań jest prze mysł spo żyw czy.

Ką to we dław ni ce 
Skin dicht SE-M 

w drzwiach chłod ni czych

Ther mod Pol ska już od kil ku lat wy ko rzy -
stu je roz wią za nia ka blo we i osprzęt ofe ro -
wa ny przez Lapp Ka bel. Jed nym z za sto so -
wań osprzę tu jest wy po sa że nie drzwi chłod -
ni czych. W oścież ni cach drzwi chłod  ni czych
Ther mod prze pro wa dzo ny jest prze wód
grzew czy, któ ry za po bie ga przy ma rza niu
drzwi chłod ni do oścież ni cy. W ce lu bez -
piecz ne go wy pro wa dze nia prze wo dów
grzew czych z ra my drzwi sto so wa na jest ką -
to wa dław ni ca ka blo wa Skin dicht SE-M
(rys. 1) fir my Lapp Ka bel. Kor pus dław ni cy
jest wy ko na ny z od le wu cyn ko we go la kie ro -
wa ne go. Cha rak te ry zu je się od por no ścią
na ko ro zję, ła two ścią in sta la cji oraz nie wiel -
ką wy so ko ścią mon ta żu. Skin dicht SE-M
ofe ru je sto pień ochro ny IP55 oraz za kres
tem pe ra tur pra cy od -20 do +80oC. Do dat -
ko wą za le tą dław ni cy jest rów nież moż li -
wość mon ta żu w otwo rach bez gwin tu lub
w otwo rach o kształ tach in nych niż ko ło.

grudzień 2017

r o z w i ą z a n i a  L a p p  K a b e l  w  p r o d u k c j i  d r z w i  s p e c j a l i s t y c z n y c h

38

38

Rozwiązania Lapp Kabel
w produkcji drzwi 
specjalistycznych

Pro du cent drzwi spe cja li stycz nych Ther mod Pol ska jest fir mą wcho dzą cą w skład szwedz kiej
Gru py Ka pi ta ło wej La ger crantz. Przed się bior stwo dzia ła w Pol sce od 27 lat i po sia da wła sną fa -
bry kę w Gro dzi sku Wiel ko pol skim. Fir ma zaj mu je się opra co wy wa niem tech no lo gii oraz wy twa -
rza niem drzwi z la mi na tu wzmoc nio ne go włók nem szkla nym. W pro duk tach Ther mod – ze
wzglę du na trud ne wa run ki pra cy i wy so kie wy ma ga nia tech nicz ne – wy ko rzy sty wa ne są roz -
wią za nia ka blo we i osprzęt fir my Lapp Ka bel.

Mateusz Aleksandrzak

Rys. 1. 
Ką to wa dław ni ca 

ka blo wa Skin dicht SE-M
sto so wa na

do bez piecz ne go 
wy pro wa dze nia 

prze wo dów grzew czych
z ra my drzwi 
chłod ni czych



Prze wo dy Ölflex Spi ral 
do za si la nia 

prze wo dów grzew czych

Do za si la nia prze wo dów grzew czych
bie gną cych do oko ła ra my drzwi fir ma
Ther mod uży wa prze wo dów spi ral nych
Spi ral H07 BQ -F Black 3G1,5 (rys. 2a)
o dłu go ści spi ra li ści śnię tej 500 mm oraz
Ölflex Spi ral 540 P 3G0,75 o dłu go ści spi -
ra li ści śnię tej 600 mm (rys. 2b). Ze wzglę-
du na izo la cję ze wnętrz ną wy ko na ną z po -
li ure ta nu, prze wo dy te cha rak te ry zu ją się
do brą od por no ścią na na cią ga nie i ście ra -
nie, du żą si łą przy wra ca nia do sta nu pier -
wot ne go oraz sze ro kim za kre sem tem pe ra -
tur pra cy. W przy pad ku Spi ral H07 BQ -F

jest to od -25 do +50oC, na to miast dla
prze wo du Ölflex Spi ral 540 P od -30 do
+50oC. Prze wo dy Spi ral ze wzglę du na
swo je wła ści wo ści ma ją sze ro ki za kres za -
sto so wa nia i mo gą być wy ko rzy sty wa ne
w sprzę tach me dycz nych, wil got nych po -
miesz cze niach, we wnątrz lub też na ze -
wnątrz po miesz czeń.

Pod su mo wa nie

Fir ma Ther mod sta le roz wi ja swo je tech -
no lo gie. Pra ce ba daw cze i kon struk cyj ne
po zwa la ją na cią głe po lep sza nie pa ra me -
trów w za kre sie trwa ło ści, er go no mii oraz
ła two ści mon ta żu drzwi spe cja li stycz nych.
Pro duk ty Lapp Ka bel za pew nia ją bez a wa -
ryj ną pra cę drzwi chłod ni czych na wet
w naj trud niej szych wa run kach eks plo ata -
cyj nych. 

Au tor dzię ku je p. Łu ka szo wi Wle kłe mu
z fir my Ther mod Pol ska

za po moc w przy go to wa niu ar ty ku łu

Ma te usz Alek san drzak 
Au tor jest pra cow ni kiem 

fir my Lapp Ka bel
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Ther mod Pol ska od kil ku dzie się ciu lat do star -
cza drzwi chłod ni cze, mroź ni cze, wa ha dło we
oraz drzwi prze suw ne do naj więk szych kon -
cer nów spo żyw czych na te re nie Pol ski i Eu ro -
py. Drzwi i prze gro dy Ther mod ce chu je trwa -
łość i nie za wod ność w eks plo ata cji. Wszyst kie
pro duk ty po sia da ją apro ba ty In sty tu tu Tech -
ni ki Bu dow la nej oraz ate sty Pań stwo we go Za -
kła du Hi gie ny i Świa dec twa Ja ko ści Zdro wot -
nej. Naj więk szą gru pę klien tów Ther mod Pol -
ska sta no wi bran ża spo żyw cza (prze twór nie,
pla ców ki han dlu de ta licz ne go i ga stro no micz -
ne). Fir ma za opa tru je też bran żę me dycz ną
(szpi ta le oraz la bo ra to ria), a tak że przed szko -
la, szko ły i obiek ty spor to we, m.in. pły wal nie.

Thermod Polska

Rys. 2. Prze wo dy Lapp Ka bel:
a – Spi ral H07 BQ -F Black 3G1,5,
b – Ölflex Spi ral 540 P 3G0,75

a)

b)
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