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Wprodukcji introligatorskich ciπ-
gÛw technologicznych, na ktÛ-
re sk≥ada siÍ czÍsto wiele sek-

cji, jak np. odwijak, przekrawacz, falcerka
oraz pakieciarka, istnieje potrzeba zasto-
sowania rÛønorodnych rozwiπzaÒ, ktÛre
bÍdπ przy tym wykazywaÊ siÍ duøπ nieza-
wodnoúciπ. Z uwagi na rozbudowanπ cha-
rakterystykÍ linii oraz duøπ iloúÊ sekcji
w takich systemach, firma Ehret zdecydo-
wa≥a siÍ zastosowaÊ produkty kablowe
oferowane przez firmÍ Lapp. Duøy wybÛr
tych wyrobÛw, a jednoczeúnie odpowiada-
jπce wymaganiom parametry techniczne
pozwoli≥y na w pe≥ni funkcjonalne wyko-
rzystanie ich w budowie maszyny. 

Przewody

Do zasilania napÍdÛw w odwijaku
UW52/520 stosowane sπ przewody ekra-
nowane ÷lflex Classic 100 CY (rys. 2)

w rÛønych przekrojach, a takøe kable En-
koderowe oraz Resolverowe do sterowa-
nia napÍdu g≥Ûwnego odwijania rolki oraz
jako eliminujπcy zak≥Ûcenia przewÛd czÍ-
stotliwoúciowy miÍdzy falownikami. RÛø-
nego typu po≥πczenia sterowania s≥aboprπ-
dowego realizowane sπ przy uøyciu prze-
wodÛw ÷lflex Classic 110 z uwagi na pro-
stπ identyfikacjÍ czarnych øy≥ z bia≥ym na-
drukiem cyfrowym, co u≥atwia montaø
oraz eliminuje moøliwe b≥Ídy po≥πczeÒ.

Wszelkiego typu po≥πczenia w obrÍbie
szafy sterowniczej w wielu przypadkach sπ
realizowane linkami H07V-K dostÍpnymi
w szerokiej gamie kolorÛw. 

Z≥πcza

Budowa linii z podzia≥em na sekcje wy-
musza na projektantach i konstruktorach
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Produkty Lapp Kabel
w konstrukcji odwijaka
firmy Ehret
Paweł Królikowski

W artykule, na przyk≥adzie odwijaka UW52/520 wytwarzanego przez firmÍ Ehret, przybliøono
moøliwoúci zastosowania produktÛw Grupy Lapp z aprobatami europejskimi jak i UL/CSA.

Rys. 1. Odwijarka serii UW52 produkcji firmy Ehret

Rys. 2. Przewody ÷lflex Classic 100 CY, ÷lfex
Classic 100 oraz Kabel Resolverowy

Rys. 3. Przewody serii ÷lflex Classic oraz linki
H07V-K prowadzone w korytach grzebieniowych

Rys. 4. Z≥πcza: a ñ Epic H-BE 16, b ñ HB-S 6
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wykorzystanie elementÛw ≥πczπcych, ta-
kich jak z≥πcza przemys≥owe. W przypad-
ku omawianej maszyny sπ to zarÛwno z≥π-

cza do pod≥πczeÒ zasilania jak i sterowa-
nia. W warunkach przemys≥owych przy
budowie odwijarki z powodzeniem wyko-
rzystywane sπ z≥πcza Epic z serii H-BE 32
oraz H-BS 6 (rys. 4). Produkty te charakte-
ryzujπ siÍ wysokπ jakoúciπ materia≥Ûw
uøytych do ich wykonania, duøπ odporno-
úciπ mechanicznπ oraz bardzo dobrymi
w≥aúciwoúciami elektrycznymi. Zapewnia-
jπ bezpieczne ≥πczenie i roz≥πczanie zasi-
lania lub sygna≥Ûw sterowniczych nawet
w nieprzyjaznym úrodowisku. Budowa
modu≥owa z≥πczy pozwala na dostosowa-
nie ich do potrzeb konkretnej aplikacji.

D≥awnice

Na wysokπ jakoúÊ wykonania ca≥ej in-
stalacji wp≥ywa rÛwnieø w≥aúciwe wyko-
rzystanie osprzÍtu, takiego jak d≥awnice
kablowe. W miejscach nienaraøonych na
duøe obciπøenia dobrze sprawdzajπ siÍ
d≥awnice kablowe do szybkiego montaøu,
z gwintem metrycznym, Skintop ST-M
(rys. 5a). Sπ one przeznaczone do uniwer-
salnego stosowania, posiadajπ przy tym
stopieÒ ochrony IP68. W obszarach, gdzie
wymagana jest duøa stabilnoúÊ i wytrzy-
ma≥oúÊ wykorzystywane sπ d≥awnice
z mosiπdzu Skintop MS-M (rys. 5b). Nie-
kiedy specyfika produktu wymaga rÛwnieø
wyprowadzenia przewodu do ruchomych
czÍúci. W miejscach tych, aby ochroniÊ
przewÛd przed nadmiernym zginaniem
stosowane sπ d≥awnice Skintop BS-M ze
spiralπ ochronnπ (rys. 5c). 

Aprobaty UL/CSA

DziÍki zastosowaniu d≥awnic i z≥πczy
Lapp Kabel posiadajπcych aprobaty
UL/CSA wytworzone przez firmÍ Ehret
maszyny mogπ znaleüÊ odbiorcÛw w kra-
jach, w ktÛrych takie certyfikacje sπ wy-
magane. W przypadku przewodÛw nato-
miast konieczna jest zamiana z przewodÛw
zgodnych z wymogami CE na produkty
z aprobatπ UL/CSA na rynek pÛ≥nocno-
amerykaÒski (USA; Kanada). Przyk≥adem
mogπ byÊ tu linki pojedyncze wed≥ug nor-
my UL (MTW)-CSA-HAR oraz przewo-
dy wieloøy≥owe takie jak ÷lflex 191 czy
Unitronic LiYY UL/CSA.

Autor sk≥ada serdeczne podziÍkowania
pracownikom oraz zarzπdowi firmy Ehret
za pomoc i zaangaøowanie w powstanie
niniejszego artyku≥u.

Pawe≥ KrÛlikowski

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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Rys. 5. D≥awnice: 
a ñ Skintop ST, 
b ñ Skintop MS, 
c ñ Skintop BS

Rys. 6. 
Przewody Lapp Kabel zgodne z wymogami CE

posiadajπce aprobaty UL oraz CSA
na rynek europejski i pÛ≥nocnoamerykaÒski 

(od gÛry): Unitronic LiYY, Unitronic LiYCY, 
Unitronic LiYCY (TP), ÷lflex 191, 

dwa specjalne przewody Enkoderowe 
i Resolverowe, 

przewÛd Multi-Standard 

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


