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Linie produkcyjne Browaru Øywiec
naleøπ do najnowoczeúniejszych
tego typu w Europie. Zak≥ad Po-

dzielony jest na dwie integralne czÍúci:
warzelniÍ i rozlewniÍ. Artyku≥ koncentru-
je siÍ na procesach wystÍpujπcych w czÍ-
úci rozlewni. Zak≥ad w Øywcu pracuje
w systemie ciπg≥ym podczas sezonu, w in-
nych okresach w systemie trzyzmiano-
wym. Powoduje to, øe linia musi funkcjo-
nowaÊ bez awarii, co z kolei wymaga za-
stosowania trwa≥ych i niezawodnych roz-
wiπzaÒ, m.in. w zakresie okablowania i ak-
cesoriÛw dla automatyki przemys≥owej.
Rozlewnia posiada trzy odrÍbne linie, do
produkcji: puszek, butelek i beczek KEG.
W przypadku piwa butelkowego, wytwa-
rzanych jest oko≥o 45 tys. butelek o pojem-
noúci 0,5 l na godzinÍ. WydajnoúÊ linii pu-
szek wynosi oko≥o 60 tys./h, a KEG-Ûw
oko≥o 650/h.

Ciπg technologiczny

LiniÍ do produkcji butelek tworzπ nastÍ-
pujπce stanowiska: depaleryzator ñ roz≥a-
dunek butelek ñ myjka butelek ñ inspektor
butelek ñ nalewarka ñ etykieciarka ñ za≥a-
dowarka ñ paletyzarka.

Linia puszek jest podobna, ale posiada
kilka innych stanowisk: depaleryzator ñ in-
spektor pustych puszek ñ p≥ywaczka ñ na-
lewarka ñ inspektor pe≥nych puszek ñ pa-
steryzator ñ inspektor pe≥nych puszek ñ pa-
kowarka ñ waga opakowaÒ zbiorczych
ñ paleryzator.

Linia KEG zbudowana jest nastÍpujπco:
depaleryztaror KEG ñ automat do úciπga-
nia kap ñ myjka zewnÍtrzna ñ myjka we-
wnÍtrzna ñ nalewarka ñ dokrÍcacz tinting

ñ zak≥adanie kapy ñ paleryztaror.
Ze wzglÍdu na specyfikÍ wymagaÒ i po-

jawiajπce siÍ problemy na uwagÍ zas≥ugu-
je kilka spoúrÛd wymienionych stanowisk. 

Depaletyzator

Depaleryzator ma formÍ zbliøonπ do ob-
rotowego sto≥u. Urzπdzenie wymaga od-
powiedniego zasilenia i sterowania. W tym
miejscu nastÍpuje roz≥adunek z palety pu-
stych butelek, puszek i KEG. Stanowisko
i elementy maszyny naraøone sπ na dzia≥a-
nie olejÛw i smarÛw maszynowych oraz
zagroøone uszkodzeniem mechanicznym
przez wÛzek wid≥owy. Firma Lapp Kabel
dedykuje dla takich aplikacji kilka rozwiπ-
zaÒ.

Przewody

W grupie przewodÛw jest to przede
wszystkim ÷lflex Classic 100 ñ przewÛd
przy≥πczeniowy i sterowniczy z kolorowy-
mi øy≥ami w os≥onie PVC szarej, samoga-
snπcej, olejoodpornej o napiÍciu pracy
450/750 V dla przekrojÛw øy≥ powyøej 2,5
mm2, a w przypadku zabezpieczenia insta-
lacji nawet 0,6/1 kV. Dla przekrojÛw poni-
øej 1,5 mm2 napiÍcie pracy wynosi
300/500 V. PrzewÛd posiada bogaty typo-
szereg wykonaÒ, nawet do przekrojÛw 240
mm2. W przypadku, gdy bardziej funkcjo-
nalne jest zastosowanie przewodÛw z czar-
nymi numerowanymi øy≥ami, oferowany
jest przewÛd ÷lflex Classic 110, wystÍpu-
jπcy w jednej grupie napiÍciowej
300/500 V we wszystkich przekrojach.
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Produkty Lapp Kabel
na linii rozlewni piwa
Krzysztof Kowarski

Artyku≥ omawia problemy eksploatacyjne w obrÍbie okablowania i akcesoriÛw kablowych
wystÍpujπce na linii rozlewni piwa. Przedstawione zosta≥y produkty firmy Lapp Kabel i ich
zastosowania w rÛønego typu aplikacjach ñ w obecnoúci najczÍúciej pojawiajπcych siÍ pod-
czas produkcji browarniczej zagroøeÒ. Jako przyk≥ad procesu produkcyjnego wykorzystano
liniÍ rozlewni w Browarze Øywiec w Øywcu. 

Rys. 1. Etykieciarka Multimodul firmy Krones 



W sytuacji wystÍpowania zewnÍtrznych pÛl elektrycznych po-
wodujπcych zak≥Ûcenia transmisji sygna≥Ûw lub w celu ograni-
czenia emisji zak≥ÛceÒ od przewodu, do dyspozycji sπ wersje
z oplotem z ocynowanych drutÛw miedzianych dla obydwu ro-
dzajÛw przewodÛw: ÷lflex Classic 100CY i 110CY. Dla zapew-
nienia wysokiej ochrony mechanicznej, przy duøej giÍtkoúci, czÍ-
úciowym ekranowaniu i koniecznoúci zapewnienia estetycznego
wyglπdu dostÍpne sπ przewody w oplocie z oksydowanych dru-
tÛw stalowych. Przezroczysty p≥aszcz zewnÍtrzny umoøliwia
optycznπ kontrolÍ oplotu, chroniπc go dodatkowo przed zabru-
dzeniami i uszkodzeniami. Ten rodzaj zabezpieczenia wystÍpuje
rÛwnieø w obydwu wersjach przewodÛw ñ ÷lflex Classic 100 SY
i 110 SY.

Dla úrodowisk przemys≥owych, gdzie obecne sπ rÛønego rodza-
ju oleje i ciecze producent proponuje przewÛd ÷lflex 140, ktÛre-
go zewnÍtrzna pow≥oka PVC jest odporniejsza na oleje. PrzewÛd
ten moøe pracowaÊ przy u≥oøeniu na sta≥e lub przy po≥πczeniach
czÍúciowo ruchomych bez obciπøeÒ wzd≥uønych, w suchych, wil-
gotnych i mokrych pomieszczeniach (takøe w mieszankach wod-
no-olejowych). Wariant ekranowany ÷lflex 140CY umoøliwia
bezzak≥Ûceniowπ transmisje sygna≥Ûw sterujπcych.

WÍøe ochronne

Dla lepszego zabezpieczenia instalacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi Lapp Kabel oferuje wysoce giÍtki, metalowy wπø
ochronny Silvyn LCC-2. WewnÍtrznπ warstwÍ wÍøa stanowi ela-
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Rys. 2. PrzewÛd z oplotem z cynowanych drutÛw miedzianych 
ñ ÷lflex Classic 100CY

Rys. 3. PrzewÛd z oplotem z cynowanych drutÛw miedzianych 
ñ ÷lflex Classic 110CY

Rys. 4. Metalowy wπø ochronny Silvyn LCC-2

Rys. 5. PrzewÛd ÷lflex Robust 200 ñ z kolorowymi øy≥ami

Rys. 6. PrzewÛd ÷lflex Robust 210 ñ z czarnymi numerowanymi øy≥ami

Rys. 7. PrzewÛd ÷lflex Robust 215 C ñ w oplocie z ocynowanych drutÛw
miedzianych
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styczny metalowy wπø ze zwiniÍtej, profi-
lowanej ocynkowanej taúmy stalowej.
Warstwπ zewnÍtrznπ jest pow≥oka ze spe-
cjalnego tworzywa sztucznego. DziÍki tej
budowie wπø wykazuje duøπ odpornoúÊ na
kwasy, oleje i chemikalia oraz daje wyso-
kπ ochronÍ mechanicznπ. Jednoczeúnie
spe≥nia wymagania wysokiej elastyczno-
úci. Do zamocowania wÍøa w konstrukcji
s≥uøy z≥πczka metalowa Silvyn LGF-2-M.
W celu unikniÍcia naprÍøeÒ skrÍcajπcych
wÍøa moøna zastosowaÊ z≥πczkÍ z obroto-
wπ gÛrnπ czÍúciπ Silvyn LGS-2-M z gwin-
tem metrycznym i LGS-2 z gwintem PG.

Drugim rozwiπzaniem jest zastosowanie
wÍøy ochronnych typu Silvyn Anakonda
ñ giÍtka rura. Posiadajπ one wewnπtrz sta-
lowπ rurÍ z wysokiej jakoúci ocynkowanej
taúmy stalowej, a na zewnπtrz g≥adkπ, wo-
doszczelnπ pow≥okÍ z miÍkkiego PVC.
Przy dobrej giÍtkoúci produkty te oferujπ
jednoczeúnie obciπøalnoúÊ sztywnych rur
os≥onowych. Posiadajπ odpornoúÊ na oleje
smarujπce i t≥uszcze, ciep≥o i úwiat≥o s≥o-
neczne, podwyøszone ciúnienie, uszkodze-
nia mechaniczne i benzynÍ. Nadajπ siÍ do
stosowania w strefach zagroøonych wybu-
chem zgodnie z normπ NEC 501-4B. Do
wÍøy Anakonda oferowane sπ rÛwnieø
specjalne z≥πczki metalowe z gwintami
metrycznymi i gwintami rurowymi PG.

Myjki butelek, 
puszek i KEG

Kolejnym newralgicznym miejscem li-
nii rozlewni sπ stanowiska myjek butelek,
puszek i KEG. W celu pozbycia siÍ wszel-
kich zanieczyszczeÒ, zarazkÛw, bakterii
itp. uøywa siÍ rÛønych agresywnych úrod-
kÛw myjπcych. Powoduje to jednak rÛw-
nieø niezamierzone niszczenie instalacji
elektrycznej. Dlatego w takim miejscu mu-
szπ byÊ uøyte przewody i akcesoria w spe-
cjalnych wykonaniach. RÛwnieø w tym za-
kresie dostÍpne sπ produkty Lapp Kabel. 

Przewody

Przewody ÷lfex Robust majπ znacznie
szerszy zakres stosowania w porÛwnaniu

z innymi przewodami. Charakteryzujπ siÍ
optymalna odpornoúciπ na warunki atmos-
feryczne, ochronπ przed promieniowaniem
ultrafioletowym (UV) oraz odpornoúciπ na
wodÍ i substancje chemiczne przy jedno-
czesnym korzystnym poziomie cenowym.
Materia≥y izolacji nie zawierajπ haloge-
nÛw. Przewody sπ predestynowane do sto-
sowania w otoczeniu, gdzie wystÍpuje na-
raøenie na dzia≥anie olejÛw, smarÛw, wo-
skÛw na bazie roúlinnej, zwierzÍcej, mine-
ralnej i/lub syntetycznej bπdü ich emulsji.
Takøe ich wysoka odpornoúÊ na zimnπ
i ciep≥π wodÍ, jak teø na úrodki czyszczπce
rozpuszczone w wodzie, takie jak rozpusz-
czajπce t≥uszcze zwiπzki powierzchniowo
czynne, myd≥a itp. sprawia, iø mogπ byÊ
wykorzystywane wszÍdzie tam, gdzie
przeplatajπ siÍ intensywne procesy zabru-
dzenia i czyszczenia. W≥asnoúci tego prze-
wodu uzupe≥nia niska pojemnoúÊ robocza

oraz wysoka wytrzyma≥oúÊ napiÍciowa. 
÷lflex Robust wystÍpuje w kilku wyko-

naniach: ÷lflex Robust 200 ñ z kolorowy-
mi øy≥ami, ÷lflex Robust 210 ñ z czarny-
mi numerowanymi øy≥ami, ÷lfelx Robust
215C ñ w oplocie z ocynowanych drutÛw
miedzianych, ÷lfex FD-Robust / Robust C
do pracy w prowadnicach ≥aÒcuchowych,
Unitronic BUS L2/FIP Robust jako prze-
wÛd do transmisji sygna≥Ûw.

D≥awnice

Do zapewnienia odpowiedniej szczelno-
úci w miejscu przy≥πczenia przewodu do
maszyny lub urzπdzenia przeznaczone sπ
estetyczne i wytrzyma≥e d≥awnice kablowe
z niklowanego mosiπdzu Skintop MS-M
i MS.. WyrÛønikiem tych elementÛw jest
wewnÍtrzny wk≥ad zaciskowy z tworzywa
sztucznego. D≥awnice posiadajπ stopieÒ
ochrony IP68 (5 bar), czyli pe≥nπ wodo
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Rys. 8. D≥awnica Skintop MS-SC-M

Rys. 9. Etykieciarka Multimodul firmy Krones 



i py≥oszczelnoúÊ. Poza tym wyrÛønia je
szeroki zakres d≥awionych przewodÛw, na-
wet do przekrojÛw 55 mm. Przy zastoso-
waniu specjalnych wk≥adek uszczelniajπ-
cych moøna zad≥awiÊ przewody o mniej-
szej úrednicy zewnÍtrznej. D≥awnice mo-
gπ byÊ wykonane z gwintem metrycznym
jak i rurowym. Do specjalnych zastoso-
waÒ, np. przy grubych úciankach, oferowa-
ne sπ d≥awnice z d≥uøszym gwintem. 

W celu zachowania kompatybilnoúci
elektromagnetycznej moøna zastosowaÊ
d≥awnice Skintop MS-SC-M i MS-S. C.
Posiadajπ one bardzo szeroki zakres d≥a-
wienia, od úrednicy zewnÍtrznej 4 mm do
25 mm. SprÍøynki kontaktowe dopasowu-
jπ siÍ samoczynnie do úrednicy ekranu, za-
pewniajπc pewne, niskoomowe i stabilne
po≥πczenie pomiÍdzy ekranem i d≥awnicπ.
Przy pomocy d≥awnicy Skintop MS-SC,
w jednym ruchu roboczym przewÛd zosta-
je wycentrowany, umocowany, odciπøony
i hermetycznie uszczelniony (IP68). Samo-
czynny, pewny kontakt z ekranem uzysku-
je siÍ dziÍki zintegrowanym z d≥awnicπ
sprÍøystym blaszkom (opatentowane roz-
wiπzanie firmy Lapp Kabel).

WÍøe ochronne

RÛwnieø na tym stanowisku dla zapew-
nienia lepszej wytrzyma≥oúci i ochrony in-
stalacji moøna zastosowaÊ wÍøe ochronne.
Firma Lapp dedykuje dla tego typu ma-
szyn nastÍpujπce rozwiπzania:
ï metalowy wπø ochronny ze stali nie-

rdzewnej Silvyn SSUE ñ elastyczny, spi-
ralnie skrÍcony wπø ochronny ze stali nie-
rdzewnej dla zastosowaÒ w oprzyrzπdo-
waniu i zabezpieczeniach. Charakteryzu-
je siÍ wysokπ wytrzyma≥oúciπ mechanicz-
nπ, giÍtkoúciπ i odpornoúciπ na korozjÍ,

ï wπø ochronny ze stali nierdzewnej Silvyn
UI 511 ñ bardzo giÍtki, skrÍcony z po-
dwÛjnie z≥oøonego nieizolowanego pro-
filu. Mocna konstrukcja zapewnia wyso-
kπ odpornoúÊ wÍøa na duøe naprÍøenia
mechaniczne, jak úciskanie, skrÍcanie,
zrywanie. Uøyty materia≥ pozwala na za-
stosowanie w wysokich temperaturach
i aplikacjach ruchomych.

Paletyzator

NastÍpnym stanowiskiem wymagajπ-
cym zastosowania przewodÛw o odpo-
wiednich ñ szczegÛlnych parametrach jest
ostatnia czÍúÊ linii produkcyjnej, czyli pa-
leryzator. NastÍpuje tu pakowanie goto-
wych produktÛw na palety i wywÛz do za-
≥adunku na samochody. Maszyny wykonu-
jπ w tym miejscu ruchy we wszystkich kie-
runkach w sposÛb ciπg≥y. Przewody tu
uøyte muszπ charakteryzowaÊ siÍ specjal-
nym wykonaniem i muszπ byÊ przystoso-
wane do pracy w prowadnicach ≥aÒcucho-
wych. Firma Lapp Kabel oferuje kilka roz-
wiπzaÒ spe≥niajπcych te wymagania.

Przewody dla aplikacji ruchomych

÷lflex Classic FD 810 i 810 CY sπ
przedstawicielami nowej generacji prze-
wodÛw do zastosowaÒ w ruchu ciπg≥ym.
Mogπ one pracowaÊ w wilgotnych i mo-
krych pomieszczeniach, ale nie na ze-
wnπtrz budynkÛw. Ma≥y dopuszczalny
promieÒ zgiÍcia ñ obecnie tylko 7,5 x úred-
nica ñ pozwala na oszczÍdne wykorzysta-
nie miejsca. ÷lflex Classic FD 810 CY jest
wariantem z dodatkowym oplotem ekranu-
jπcym, do zastosowaÒ tam, gdzie naleøy
zwrÛciÊ uwagÍ na wp≥ywy zak≥Ûcajπcych
pÛl elektromagnetycznych. 

Przewody z tej grupy zosta≥y we wszyst-
kich elementach skonstruowane dla ciπg≥e-
go ruchu ñ poczπwszy od bardzo cienkich
drucikÛw tworzπcych øy≥y, poprzez krÛtki
skrÍt øy≥, specjalny obwÛj, aø do materia-
≥Ûw pow≥oki zewnÍtrznej. DziÍki temu mo-
gπ pracowaÊ w prowadnicach ≥aÒcucho-
wych przez, jak siÍ úrednio przyjmuje, po-
nad 5 milionÛw cykli. Wszystkie spe≥niajπ
wymogi grupy napiÍciowej 300/500 V.

Rozwiπzaniem alternatywnym jest za-
stosowanie przewodÛw ÷lflex-FD Classic
810 P / 810 CP. To nowa generacja prze-
wodÛw olejoodpornych, o wysokiej giÍt-
koúci i odpornych na úcieranie. Przewody
te nadajπ siÍ do stosowania we wszystkich
typach maszyn, szczegÛlnie zaú na obsza-
rach mokrych obrabiarek i linii przesy≥o-
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Rys. 10. Przewody: ÷lflex Classic FD 810 9 (u gÛry) i ÷lflex Classic FD 810 CY do zastosowaÒ w ru-
chu ciπg≥ym
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wych pod zwyczajnym obciπøeniem me-
chanicznym i w otoczeniu úciernym. Za-
stosowania obejmujπ aplikacje w wilgot-
nych i mokrych pomieszczeniach, ale nie
na zewnπtrz. Wysokiej jakoúci izolacja øy≥
wykonana z PVC pozwala na uzyskanie
ma≥ych úrednic zewnÍtrznych przewodu,
redukujπc wymagania dotyczπce przestrze-
ni w prowadnicach ≥aÒcuchowych, oraz
minimalizuje promieÒ giÍcia. Wersja
w pow≥oce poliuretanowej jest odporniej-
sza na olej i benzynÍ oraz na úcieranie i za-
drapania. Przewody te, podobnie jak wa-
riant z pow≥okπ PVC, zosta≥y zaprojekto-
wane na minimum 5 milionÛw naprze-
miennych cykli zginania w prowadnicach
≥aÒcuchowych. 

Warunki skrajnie niekorzystne

W przypadku wystÍpowania bardzo nie-
korzystnych i wymagajπcych warunkÛw
firma Lapp Kabel proponuje przewÛd
÷lflex FD 855 P/855CP skonstruowany
dla najtrudniejszych úrodowisk. Zastoso-
wane materia≥y nie zawierajπ zwiπzkÛw
halogenowych i sπ przyjazne dla úrodowi-
ska. Umoøliwiajπ stosowanie tego przewo-
du w rozszerzonym zakresie temperatur
oraz (w wykonaniu nieekranowanym) przy
minimalnym promieniu zgiÍcia od 5 úred-
nic przewodu. DziÍki temu przewody te
mogπ byÊ stosowane praktycznie w nie-
ograniczony sposÛb w nowoczesnych li-
niach produkcyjnych (montaøowych) za-
rÛwno wewnπtrz, jak i na zewnπtrz budyn-
kÛw. DziÍki ma≥ej úrednicy zewnÍtrznej
przewodu uzyskuje siÍ najmniejsze bez-
wzglÍdne promienie zginania spoúrÛd
wszystkich standardowych przewodÛw do
ruchu ciπg≥ego. Materia≥y izolacji i ze-
wnÍtrznej pow≥oki sπ w kaødych warun-
kach przemys≥owych wytrzyma≥e che-
micznie i mechanicznie oraz odporne na
zimno do -40oC. 

Transmisja danych

Zautomatyzowane procesy produkcji
wymagajπ stosowania przewodÛw do
transmisji danych o duøej elastycznoúci
i wytrzyma≥oúci. Unitronic-FD zosta≥ za-
projektowany do zastosowania w syste-

mach prowadnic ≥aÒcuchowych. Specjalna
budowa sprawia, iø przewÛd ten jest szcze-
gÛlnie odpowiedni do uøycia w tych ru-
chomych czÍúciach lub obszarach maszyn,
gdzie pracujπ one na najszybciej, wykonu-
jπc wiele cykli. 

Pow≥oka zewnÍtrzna wykonana z kom-
ponentÛw PVC wspomaga giÍtkoúÊ prze-
wodu oraz zapobiega sklejaniu siÍ przewo-
dÛw pomiÍdzy sobπ w prowadnicach ≥aÒ-
cuchowych. W≥aúciwoúci te zapewniajπ
bezpieczeÒstwo i trwa≥oúÊ uøytkowania. 

Wersja Unitronic-FD CY posiada wyso-
ki stopieÒ pokrycia oplotem ekranujπcym
i zapewnia silnπ redukcjÍ wp≥ywu zak≥Û-
ceÒ na przekazywane sygna≥y.

Unitronic-FD P plus UL / CSA ñ prze-
wÛd o duøej elastycznoúci do transmisji
danych ñ posiada poliuretanowy p≥aszcz
zewnÍtrzny, ktÛry dziÍki swojej wysokiej
odpornoúci mechanicznej umoøliwia jego
uøycie w prowadnicach ≥aÒcuchowych na-
wet w niskich temperaturach (od -40oC).
Poliuretanowa pow≥oka zewnÍtrzna jest
odporna na mikroby, hydrolizÍ, oleje mi-
neralne oraz wytrzyma≥a na uszkodzenia
mechaniczne, tj. zadrapania i otarcia pod-
czas pracy w systemach prowadnic ≥aÒcu-
chowych. PrzewÛd jest bezhalogenowy.

Unitronic-FD CP plus UL/CSA posiada
wysoki stopieÒ pokrycia oplotem ekranu-
jπcym, zapewnia silnπ redukcjÍ wp≥ywu
zak≥ÛceÒ na przekazywane sygna≥y.

Bardzo giÍtki, parowany i ekranowany
przewÛd Unitronic-FD CP (TP) plus
UL/CSA zosta≥ zaprojektowany do zasto-
sowania w prowadnicach ≥aÒcuchowych,
robotach liniowych i taúmach produkcyj-
nych i innych urzπdzeniach ruchomych.
PrzewÛd ten posiada standardowo aproba-
tÍ UL/CSA. DziÍki temu nadaje siÍ do wy-
korzystania przez producentÛw maszyn
i aparatÛw wysy≥anych na eksport. Stoso-
wanie tych przewodÛw zaleca siÍ wszÍdzie
tam, gdzie muszπ byÊ przekazywane sy-
gna≥y elektryczne symetryczne, analogo-
we lub cyfrowe bez zak≥ÛceÒ, w warun-
kach obciπøenia przewodu przez jego wie-
lokrotne zginanie: do przy≥πczeÒ czujni-
kÛw, sensorÛw, elementÛw wytrzyma≥o-
úciowych, ma≥ych silnikÛw skokowych,

systemÛw pomiarowych. Materia≥y zasto-
sowane w przewodach umoøliwiajπ uøy-
wanie ich w surowym otoczeniu, przy tem-
peraturze dochodzπcej do -40oC. SkrÍca-
nie øy≥ w pary zapobiega elektrycznym
sprzÍøeniom miÍdzy parami øy≥ w obrÍbie
przewodu oraz zapewnia maksymalne wy-
t≥umienie zak≥ÛceÒ w pojedynczych sygna-
≥ach. Miedziany oplot ekranujπcy chroni
przed zak≥Ûceniami z zewnπtrz. Wytrzy-
ma≥y na naciÍcia i rozdzieranie p≥aszcz ze-
wnÍtrzny PUR chroni przed uszkodzenia-
mi mechanicznymi podczas uøytkowania
w prowadnicach ≥aÒcuchowych, jest jed-
noczeúnie bardzo odporny na oleje mine-
ralne. Unitronic-FD CP (TP) plus UL/CSA
jest przewodem bezhalogenowym o ni-
skich parametrach pojemnoúci.

Podsumowanie

RÛønorodna oferta firmy Lapp Kabel
pozwala na zaopatrywanie zak≥adÛw pro-
dukcyjnych, w ktÛrych wystÍpujπ rÛøne
moøliwe zagroøenia. NajczÍstszymi pro-
blemami w warunkach przemys≥owych sπ:
dzia≥anie olejÛw, smarÛw, substancji ch≥o-
dzπcych, úrodkÛw chemicznych czy pro-
mieni UV. Nie bez znaczenia jest teø moø-
liwoúÊ uszkodzeÒ mechanicznych powsta-
≥ych bπdü to z winy maszyny, bπdü teø
z winy operatora. Wielozmianowa praca
zak≥adÛw produkcyjnych powoduje, øe
uøyte materia≥y do produkcji maszyn mu-
szπ wytrzymaÊ d≥ugie okresy ciπg≥ej pra-
cy, bÍdπc czÍsto naraøonymi na dzia≥anie
si≥ úcierajπcych, zadrapania oraz nieostroø-
noúÊ pracownikÛw.

Aspekt bezawaryjnej pracy maszyn two-
rzπcych linie technologicznie jest jednym
z waøniejszych czynnikÛw w funkcjono-
waniu zak≥adu, gdyø wp≥ywa bezpoúred-
nio na efektywnoúÊ i koszty procesu pro-
dukcyjnego. 
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Rys. 11. Unitronic-FD ñ do transmisji danych w systemach prowadnic ≥aÒcuchowych 

Rys. 12. Unitronic-FD CP (TP) plus UL/CSA ñ bezhalogenowy przewÛd do transmisji danych. Posia-
da aprobaty UL i CSA
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