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Podczas pod≥πczania z≥oøonego sys-
temu klimatyzacji czy wentylacji
ñ z wieloma urzπdzeniami i uk≥a-

dem sterowania ñ poøπdane jest dyspono-
wanie przewodem zbudowanym z kilku-
nastu øy≥. W przypadku zastosowania stan-
dardowych w budownictwie wieloøy≥o-
wych kabli typu YKSY problemem jest ich
gruboúÊ i sztywnoúÊ. Przy zastosowaniu
np. pojedynczych linek typu LgY uciπøli-
we z kolei staje siÍ wciπganie ich do rurek
instalacyjnych i potrzeba przedzwaniania
w celu identyfikacji. Idealnym rozwiπza-
niem w tym przypadku by≥oby wiÍc uøycie
kompaktowego przewodu z kilkudziesiÍ-
cioma czytelnie ponumerowanymi øy≥ami,
tak aby ≥atwo moøna by≥o pod≥πczaÊ je pod

odpowiednie zaciski. KonstrukcjÍ takπ po-
siada ÷lflex Classic 110, ktÛrego napiÍcie
pracy 300/500 V pozwala zastosowaÊ go
zarÛwno jako przewÛd sterowniczy, jak
i zasilajπcy ñ czyli jako podstawowy prze-
wÛd kaødej instalacji niskonapiÍciowej.
IzolacjÍ przewodu stanowi wysokiej jako-
úci tworzywo na bazie PCW. DziÍki temu
gruboúÊ izolacji na øy≥ach jak i gruboúÊ
p≥aszcza zewnÍtrznego moøe byÊ ograni-
czona. Pozwala to na zmniejszenie úredni-
cy samego przewodu i zaoszczÍdzenie
miejsca podczas uk≥adania go na trasach
kablowych. CieÒsze przewody oznaczajπ
rÛwnieø niøszπ masÍ ca≥ej instalacji oraz
wiÍcej wolnej przestrzeni miÍdzy przewo-
dami, co sprzyja ich ch≥odzeniu.

Zasilanie wentylatorÛw

Ma≥a iloúÊ miejsca w korytach na u≥oøe-
nie wszystkich niezbÍdnych przewodÛw to
nie jedyny problem instalatorÛw branøy
wentylacji i klimatyzacji. Wentylatory na-
dmuchowe lub wyciπgowe w uk≥adach
centralnych sπ napÍdzane silnikami o mo-
cach kilkudziesiÍciu kilowatÛw. Do pod-
≥πczenia zasilania wymagajπ wiÍc przewo-
dÛw elektrycznych o duøych przekrojach
øy≥, ktÛrych u≥oøenie w ciasnych, krÍtych
korytach kablowych jest trudne. Do pod-
≥πczania napÍdÛw w przemyúle sprawdzi≥y
siÍ przewody zasilajπce ÷lflex Classic
100. Z powodzeniem mogπ byÊ one wyko-
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Produkty firmy Lapp Kabel
w systemach klimatyzacji
Mariusz Pajkowski

WspÛ≥czesne instalacje wentylacji i klimatyzacji to skomplikowane uk≥ady urzπdzeÒ sk≥ada-
jπce siÍ z wentylatorÛw, pomp, wielu zaworÛw i czujnikÛw. Zarzπdzanie nimi wymaga odpo-
wiedniego systemu automatyki, a ten z kolei zastosowania odpowiedniego okablowania. Fir-
ma Lapp Kabel oferuje duøπ grupÍ przewodÛw i akcesoriÛw, ktÛrych w≥aúciwoúci w pe≥ni od-
powiadajπ warunkom pracy w aplikacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych.



rzystane rÛwnieø w instalacjach wentyla-
cyjno-klimatyzacyjnych. Przewody te po-
siadajπ giÍtkie øy≥y miedziane o przekro-
jach do 240 mm2. Øy≥y oznaczane sπ kolo-
rami, tak jak w tradycyjnych przewodach

zasilajπcych. Dodatkowπ zaletπ uøycia
÷lflex Classic 100 bÍdzie ≥atwoúÊ serwisu
napÍdÛw lub ich wymiany, kiedy wystÍpu-
je koniecznoúÊ od≥πczenia ca≥ego silnika.
DziÍki giÍtkim øy≥om moøna tÍ operacjÍ
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Rys. 1. Duøe silniki wentylatorÛw nadmuchowych lub wyciπgowych w uk≥adach centralnych wyma-
gajπ zastosowania przewodÛw zasilajπcych o odpowiednich przekrojach

Rys. 2. Na zewnπtrz konieczne jest stosowanie przewodÛw odpornych na promieniowanie UV lub za-
bezpieczenie po≥aczeÒ odpowiednimi wÍøami os≥onowymi
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przeprowadziÊ szybciej i bez obawy, øe
gruba øy≥a miedziana popÍka na skutek jej
odginania czy przemieszczania. 

Instalacje zewnÍtrzne

Przedstawione powyøej przewody nada-
jπ siÍ do pracy w instalacjach wewnπtrz
budynkÛw, gdyø ich izolacja zewnÍtrzna
nie jest odporna na bezpoúrednie promie-
niowanie s≥oneczne, a konkretnie na pro-
mieniowanie UV. Innego typu przewody
naleøy zastosowaÊ na zewnπtrz, np. do
pod≥πczania central wentylacyjnych umiej-
scawianych zazwyczaj na dachach budyn-
kÛw czy mniejszych klimatyzatorÛw na
úcianach zewnÍtrznych. 

NajczÍúciej pope≥nianym przez elektry-
kÛw b≥Ídem jest uøywanie do instalacji ze-
wnÍtrznych takich samych przewodÛw jak
do po≥πczeÒ wewnÍtrznych. Przewody nie-
odporne na promieniowanie UV sπ co
prawda uk≥adane na zewnπtrz w os≥onie
z rurek instalacyjnych, ale rurki te takøe
ulegajπ oddzia≥ywaniu promieniowania
UV. Cienkie úcianki rurek czy peszli insta-
lacyjnych z PCW pÍkajπ i niszczejπ szyb-
ciej niø izolacja przewodÛw. W efekcie, po
dwÛch, trzech latach uøytkowania takiej
instalacji przewody elektryczne nie sπ
chronione przed promieniowaniem UV,
warunkami atmosferycznymi czy zanie-
czyszczeniami organicznymi takimi jak
ptasie odchody. 

Istniejπ dwa podstawowe rozwiπzania
tego problemu: albo stosowanie przewo-
dÛw, ktÛrych izolacja zewnÍtrzna jest od-
porna na promieniowanie UV, albo stoso-

wanie peszli ochronnych odpornych na
promieniowanie UV. Pierwszy sposÛb jest
zazwyczaj korzystniejszy ekonomicznie.
Do grupy przewodÛw firmy Lapp Kabel
niewraøliwych na UV naleøy ÷lflex Clas-
sic 110 Black. Jest to uodporniona wersja
przedstawionego wczeúniej przewodu pod-
stawowego. Czarny p≥aszcz zewnÍtrzny
nie tylko chroni øy≥y przed zmiennymi wa-
runkami atmosferycznymi, ale dziÍki
wiÍkszej gruboúci stanowi takøe lepsze za-
bezpieczenie przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi (opady gradu, ptactwo). Klasa
izolacji 0,6/1 kV i zakres przekrojÛw od
0,75 mm2 do 120 mm2 pozwalajπ stosowaÊ
÷lflex Classic 110 Black zarÛwno jako

przewÛd sterowniczy jak i zasilajπcy. Ce-
chy produktu pozwalajπ na rezygnacjÍ
z dodatkowego opeszlowania i pod≥πcza-
nie go bezpoúrednio do urzπdzeÒ znajdu-
jπcych siÍ na zewnπtrz budynkÛw.

KompatybilnoúÊ
elektromagnetyczna

Standardem w zasilaniu wentylatorÛw
stajπ siÍ uk≥ady oparte na przetwornicach
czÍstotliwoúci. Pozwalajπ one na dok≥ad-
ne sterowanie prÍdkoúciπ obrotowπ silni-
ka, a co za tym idzie, na dostosowanie
przep≥ywu powietrza do aktualnego zapo-
trzebowania odbiorcÛw. Dodatkowπ zale-
tπ tego rozwiπzania jest oszczÍdnoúÊ ener-
gii elektrycznej. Temat zasilania napÍdÛw
poprzez przetwornice czÍstotliwoúci jest
bardzo rozleg≥y, w niniejszym artykule zo-
stanie poruszona jedynie kwestia odpo-
wiednich przewodÛw. WiÍkszoúÊ produ-
centÛw przetwornic zaleca, aby do pod≥π-
czania napÍdÛw stosowaÊ przewody ekra-
nowane. Spowodowane jest to tym, øe
z istoty dzia≥ania przetwornicy wynika ge-
nerowanie szerokiego widma fal elektro-
magnetycznych, ktÛre to fale dla standar-
dowej instalacji elektrycznej sπ zak≥Ûce-
niami. O ile od strony sieci moøna stoso-
waÊ filtry odcinajπce te zak≥Ûcenia, to od
strony napÍdu oczywiúcie nie. W efekcie
przewÛd ≥πczπcy przetwornicÍ z napÍdem
staje siÍ rodzajem Ñantenyî, emitujπcej za-
k≥Ûcenia. Zak≥Ûcenia te wp≥ywajπ na ja-
koúÊ prπdu zasilajπcego doprowadzanego
do innych urzπdzeÒ, ale przede wszystkim

sytczeÒ 2010

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

42

Rys. 3. PrzewÛd ÷lflex Classic 110 (u gÛry) i jego wersja w izolacji odpornej na UV ñ ÷lflex Classic
110 Black

Rys. 4. ÷lflex Classic 100 do zasilania wentylatorÛw duøych mocy

Rys. 5. Zasilanie wentylatorÛw z przemiennikÛw czÍstotliwoúci wymaga stosowania przewodÛw ogra-
niczajπcych emisjÍ zak≥ÛceÒ elektromagnetycznych
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wp≥ywajπ na s≥aboprπdowe sygna≥y sterownicze i pomiarowe
(analogowe lub cyfrowe). Stosowanie na przewodach ekranÛw
wykonanych z metalu, najczÍúciej miedzi, przy poprawnym uzie-
mieniu tego ekranu, pozwala w znaczπcy sposÛb ograniczyÊ emi-
sjÍ zak≥ÛceÒ emitowanych przez przewody. Lapp Kabel posiada
bardzo szerokπ grupÍ przewodÛw ekranowanych. Praktycznie
kaødy przewÛd oprÛcz swej podstawowej wersji posiada takøe
wersjÍ ekranowanπ. Ze wzglÍdu na poøπdane parametry, takie jak
omawiana wczeúniej giÍtkoúÊ, odpowiednie progi napiÍciowe
oraz skutecznoúÊ ekranowania na wymienienie zas≥ugujπ trzy
z nich.

÷lflex Classic 100 CY to podstawowy przewÛd, dobrze spraw-
dzajπcy siÍ w instalacjach wewnÍtrznych, dla odcinkÛw miÍdzy
szafπ z przetwornicπ a napÍdem nieprzekraczajπcych 60-70 m.
PrzewÛd ten posiada przezroczysty p≥aszcz zewnÍtrzny, ktÛry wy-
rÛønia go w wype≥nionym innymi przewodami kanale kablowym
oraz pozwala kontrolowaÊ, czy ekran nie zosta≥ uszkodzony pod-
czas transportu lub montaøu. Dla opisanych w poprzedniej czÍúci
instalacji zewnÍtrznych wskazane jest stosowanie ekranowanej
wersji ÷lflex Classic 110 Black CY. Jest ona odporna na promie-
niowanie UV. Dla najbardziej wymagajπcych uk≥adÛw zasilania
(odleg≥oúci bliskie 100 m i potrzeba wysokiego t≥umienia zak≥Û-
ceÒ) najlepszym przewodem bÍdzie podwÛjnie ekranowany
÷lflex Servo 2YSLCY. 

Niezak≥Ûcona 
transmisja sygna≥Ûw

Praca ca≥ego systemu klimatyzacji i wentylacji nie by≥aby moø-
liwa bez sieci czujnikÛw, ktÛre monitorujπ warunki panujπce

p r o d u k t y  L a p p  K a b e l . . .

Rys. 6. Niskoprπdowe sygna≥y z czujnikÛw i sterujπce sπ bardzo wraøliwe
na zak≥Ûcenia elektromagnetyczne 
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w pomieszczeniach, najczÍúciej tempera-
turÍ i wilgotnoúÊ. Sygna≥y z czujnikÛw
muszπ byÊ doprowadzone do sterowni-
kÛw, ktÛre uruchamiajπ odpowiednie urzπ-
dzenia. Sygna≥y pomiarowe i sterujπce, ja-
ko s≥aboprπdowe, sπ szczegÛlnie naraøone
na zak≥Ûcenia elektromagnetyczne. Dlate-
go w praktyce wiÍkszoúÊ instalatorÛw wy-
biera do ich prowadzenia przewody ekra-
nowane. Typowym przewodem do takich
zastosowaÒ jest Unitronic LiYCY ñ skrÍt-
ka wielu cienkich øy≥ opleciona miedzia-
nym ekranem. Tego typu ochrona wystar-
czy w standardowych instalacjach. W in-
stalacjach, w ktÛrych do zasilania wentyla-
torÛw zastosowano przetwornice czÍstotli-
woúci, zaleca siÍ prowadzenie sygna≥Ûw
pomiarowych przewodami o podwyøszo-
nej odpornoúci na zak≥Ûcenia. Przyk≥adem
moøe byÊ Unitronic Li2YCY (TP) z øy≥a-

mi skrÍconymi w pary lub wersja Unitro-
nic Li2YCY PIMF z dodatkowym ekra-
nem na kaødej parze øy≥. Sygna≥y pomiaro-
we i sterujπce przesy≥ane przy uøyciu ta-
kich przewodÛw docierajπ w niezak≥Ûco-
nej postaci do sterownika i urzπdzeÒ wyko-
nawczych. Dla instalacji pracujπcych na
zewnπtrz pomieszczeÒ naleøy wspomnia-
ne przewody ochroniÊ przed promieniowa-
niem UV.

Akcesoria

OprÛcz wielu rodzajÛw przewodÛw, fir-
ma Lapp Kabel oferuje rÛwnieø szerokπ
gamÍ akcesoriÛw. W omawianych instala-
cjach zastosowanie znaleüÊ mogπ m.in.
wspomniane wczeúniej, odporne na pro-
mieniowanie UV wÍøe os≥onowe. Dla
uk≥adÛw wentylacyjno-klimatyzacyjnych

warto wyrÛøniÊ dwa typy. Poliamidowy
wπø Silvyn Rill w kolorze czarnym jest od-
porny na promieniowanie UV oraz szero-
kπ gamÍ substancji chemicznych. Co istot-
ne, dedykowane do niego z≥πczki zapew-
niajπ szybki i trwa≥y montaø wÍøa w otwo-
rach napÍdÛw czy szaf elektrycznych. Dru-
gim wÍøem, konstrukcyjnie zbliøonym do
wersji Rill, jest Silvyn Split. UnikalnoúÊ
jego konstrukcji polega na moøliwoúci za-
montowania go na juø pod≥πczonej insta-
lacji. Split sk≥ada siÍ z dwÛch úciúle dopa-
sowanych do siebie czÍúci. Jako wπø od-
porny na UV, sprawdzi siÍ przy serwiso-
waniu istniejπcych instalacji oraz wszÍdzie
tam, gdzie instalacja nie by≥a ochroniona
przed s≥oÒcem lub istniejπce peszle zosta-
≥y uszkodzone.

Mariusz Pajkowski

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel 
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Tabela 1. Podstawowe parametry przewodÛw elektrycznych 
wymienionych w treúci artyku≥u

Nazwa
NapiÍcie
pracy [V]

DostÍpne
przekroje [mm2]

Ekranowany Podstawowe zastosowanie

÷lflex Classic 110 300/500 0,5 - 35 nie Sterowanie i zasilanie

÷lflex Classic 100 450/750 0,5 - 185 nie Zasilanie napÍdÛw

÷lflex Classic 110
Black

600/1000 0,75 - 120 nie
Sterowanie i zasilanie ñ instalacje

zewnÍtrzne

÷lflex Classic 100
CY

450/750 0,5 - 185 tak
Zasilanie napÍdÛw z przetwornic

czÍstotliwoúci

÷lflex Classic 110
Black CY

600/1000 0,75 - 120 tak
Zasilanie napÍdÛw z przetwornic

czÍstotliwoúci ñ instalacje
zewnÍtrzne

÷lflex Servo
2YSLCY

600/1000 1,5 - 240 tak
Zasilanie napÍdÛw z przetwornic
czÍstotliwoúci, t≥umienie zak≥ÛceÒ

Unitronic LiYCY < 250 0,14 ñ 1,5 tak Pomiary i transmisja danych

Unitronic Li2YCY
(TP)

< 250 0,22 ñ 0,5 tak
Pomiary i transmisja danych 

w trudnych warunkach

Unitronic Li2YCY
PIMF

< 250 0,22 ñ 1,0 tak
Pomiary i transmisja danych 

w trudnych warunkach

Rys. 7. ÷lflex Classic 100 CY (u gÛry) i ÷lflex Servo 2YSLCY do zasilania wentylatorÛw z przemien-
nikÛw czÍstotliwoúci

Rys. 8. Przewody (od gÛry) Unitronic LiYCY, Unitronic Li2YCY (TP) oraz Unitronic Li2YCY PIMF do
transmisji sygna≥Ûw pomiarowych i sterujπcych

Rys. 9. DwuczÍúciowy wπø os≥onowy Silvyn Split

Lapp Kabel Sp. z o.o.
ul. Wroc≥awska 33 d
D≥ugo≥Íka 55-095 MirkÛw

tel. (71) 330 63 00
fax (71) 330 63 06

e-mail: info@lapppolska.pl
www. lapppolska.pl
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