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Niestandardowe produkty oferowa-
ne przez firmÍ Lapp Kabel to
miÍdzy innymi:

ï wiπzki przewodowe wraz z prowadnica-
mi ≥aÒcuchowymi ñ dla klientÛw branøy
maszynowej,

ï wiπzki úwiat≥owodowe,
ï wiπzki tzw. Ñtkaneî, ktÛre w pewnych

przypadkach mogπ zastπpiÊ wiπzki
w prowadnikach ≥aÒcuchowych, 

ï przewody spiralne Spirex Truck wraz
z wtyczkami dla producentÛw naczep sa-
mochodowych oraz zespo≥Ûw ciπgniko-
wych,

ï gotowe do montaøu przewody typu Olflex
Servo wraz z wtyczkami zgodne ze stan-
dardami Siemens, Indramat i Lenze prze-
znaczone do napÍdÛw, resolverÛw itp.,

ï przewody i akcesoria w zakresie åwiat≥o
i DüwiÍk wykorzystywane do wszelkich
po≥πczeÒ estradowych (z≥πcza, przewody
do zasilania oúwietlenia, przewody mi-
krofonowe itp.).
Dla producentÛw i firm serwisujπcych

przenoúne urzπdzenia pomiarowe przezna-

czone sπ giÍtkie linki pojedyncze
typu LiFY do uøytku ze sprzÍtem
pomiarowym. DostÍpne sπ w czte-
rech kolorach: czarnym, czerwo-
nym, niebieski i øÛ≥to-zielonym.

Przewody 
w podwÛjnej izolacji

Jednym z czÍúciej wykorzysty-
wanych przewodÛw w podwÛj-
nej izolacji (np. podczas moder-
nizacji rozdzielni czy szaf ste-
rowniczych) by≥ do tej pory
NSGAFOU na napiÍcie 1,8/3
kV. Jego wersjπ ekranowanπ sπ
przewody jednoøy≥owe typu Ol-
flex Stanic i Olflex Stanic CY
(CP). Sπ to linki pojedyncze
w podwÛjnej izolacji o napiÍciu pracy 0,6
/ 1 kV przeznaczone do stosowania zarÛw-
no wewnπtrz, jak i na zewnπtrz.

Przewody dla kolei

Przewody grupy Olflex Traffic przezna-
czone sπ do uk≥adania na sta≥e w taborze
szynowym i do po≥πczeÒ miÍdzywagono-
wych. W tej grupie znajduje siÍ kilka rÛø-
nych odmian rÛøniπcych siÍ napiÍciami
znamionowymi (od 300 V do 3,6 / 6 kV),
temperaturami pracy oraz przeznaczeniem.
Sπ tu miÍdzy innymi przewody mogπce
byÊ zaklasyfikowane jako odporne na
zwarcia i doziemienia. WspÛlnymi cecha-
mi wszystkich typÛw sπ: bezhalogeno-
woúÊ, odpornoúÊ na oleje, paliwa i ozon. 

Przewody do ≥πczenia 
ogniw fotowoltanicznych

W ofercie firmy Lapp Kabel znajdujπ siÍ
przewody do ≥πczenia ogniw fotowoltaicz-

nych. Ta dziedzina pozyskiwania energii
szczegÛlnie szybko rozwija siÍ w Niem-
czech, Stanach Zjednoczonych oraz innych
krajach, w ktÛrych tego typu inicjatywy sπ
wspierane przez subwencje rzπdowe.
W ciπgu kilku ostatnich lat wprowadzo-
nych zosta≥o do produkcji kilka nowych
odmian tego typu przewodÛw o nazwie
Lapptherm Solar. Standardowo wszystkie
produkty odporne sπ na promieniowanie
UV i ozon oraz mogπ pracowaÊ w kaødej
strefie klimatycznej na úwiecie. W zwiπz-
ku z tym w grupie Solar wystÍpuje rÛw-
nieø odmiana odporna na termity i gryzo-
nie. 

PrzewÛd Olflex Petro

PrzewÛd sterowniczo ñ zasilajπcy Ol-
flex Petro 125 P (oraz BP jako wersja zbro-
jona oplotem z brπzu) o napiÍciu nominal-
nym 0,6 / 1 kV i temperaturach pracy od
ñ40oC do +125oC przeznaczony jest g≥Ûw-
nie do pracy na wieøach wydobywajπcych
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Produkty nietypowe 
firmy Lapp Kabel
Grzegorz Szuba

OprÛcz wyrobÛw standardowych firma Lapp Kabel produkuje przewody i inne elementy de-
dykowane specjalnie do rÛønych grup odbiorcÛw. Wykonuje teø specjalne wyroby pod kon-
kretne zamÛwienie.

Rys. 1. Prowadnik z kablami i z≥πczami

Rys. 2. Wiπzki tkane



ropÍ i gaz oraz do wszelkich instalacji na mobilnych urzπdzeniach
wiertniczych do poszukiwania z≥Ûø ropy lub gazu. Przewody ty-
pu Petro sπ z definicji odporne na promieniowanie UV, oleje i pa-
liwa. Stanowiπ tym samym bardzo dobrπ alternatywÍ dla trudno
dostÍpnych przewodÛw benzynoodpornych s≥uøπcych do okablo-
wywania rafinerii, stacji prze≥adowywania paliw p≥ynnych i ga-
zÛw oraz stacji paliw.

Akcesoria

D≥awnice Skintop Click

Firma Lapp Kabel wprowadza na rynek specjalne d≥awnice
Skintop Click przeznaczone do szybkiego montaøu w úciankach
rozdzielni, skrzynek montaøowych itp. D≥awnica ta zamiast gwin-
tu po≥πczeniowego posiada specjalne zaczepy, ktÛre pozwalajπ
skutecznie, szybko i trwale zamocowaÊ jπ w úciance o gruboúci
od 1 do 4 mm. DziÍki temu moøna szybko zamocowaÊ kilkana-
úcie d≥awnic na szafie sterowniczej jedynie wciskajπc je w otwÛr
i kontrujπc za pomocπ klucza od zewnπtrz. Nie trzeba uøywaÊ na-
krÍtki kontrujπcej, ktÛrej jest zwykle trudno dostÍpna od wnÍtrza
szafy. Odpowiednia konstrukcja Skintop Click gwarantuje odpor-
noúÊ po≥πczenia na wibracje, szczelnoúÊ IP 68 oraz oko≥o 70%
mniej czasu na montaø w stosunku do d≥awnicy standardowej.

Skintop Cube

Skintop Cube to specjalna listwa z kostkowymi (Cube) prze-
pustami przydatna do wprowadzania do szafy sterowniczej lub
do rozdzielni duøej iloúci przewodÛw, zw≥aszcza zakoÒczonych
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Rys. 3. Przewody spiralne Spirex Truck wraz z wtyczkami przeznaczone sπ
dla producentÛw naczep samochodowych oraz zespo≥Ûw ciπgnikowych

Rys. 4. Gotowe do montaøu przewody typu Olflex Servo
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z≥πczami, kiedy to niemoøliwe jest wyko-
rzystanie zwyk≥ych d≥awnic przewodo-
wych. Skintop Cube zosta≥ skonstruowany
przy wspÛ≥pracy firm Rittal i Lapp Kabel.
Zapewnia szczelnoúÊ IP54, szerokie zakre-
sy d≥awienia w poszczegÛlnych modu≥ach

i moøliwoúÊ ≥atwej rozbudowy systemu.
Obecnie dostÍpne bÍdπ listwy Cube z 16
i 24 modu≥ami. 

Wk≥adki do d≥awnic

Oferta firmy Lapp Kabel obejmuje spe-
cjalne wk≥adki do d≥awnic. Sπ to zarÛwno
wk≥adki wielootworowe Skindicht DIX,
jak i wk≥adki redukcyjne Skindicht E.
Przeznaczone sπ do d≥awnic z gwintami
PG jak i metrycznymi i mogπ byÊ stoso-
wane w d≥awnicach poliamidowych i me-
talowych.

Wk≥adki DIX pozwalajπ wprowadziÊ do
skrzynki czy teø rozdzielni za pomocπ jed-
nej d≥awnicy kilka przewodÛw o zbliøo-
nych úrednicach.

Wk≥adki redukcyjne typu Skindicht
E s≥uøπ natomiast do redukcji zakresÛw
d≥awionych úrednic w wykorzystywanej
d≥awnicy. Taka wk≥adka to redukcja gu-
mowa ze wspÛ≥osiowo naciÍtymi zwykle

czterema krπøkami, ktÛre w miarÍ potrzeb
moøna usunπÊ dopasowujπc zakres d≥awie-
nia d≥awnicy do wykorzystywanego prze-
wodu. 

KoÒcÛwki do metalowych 

wÍøy os≥onowych

Interesujπcym produktem sπ koÒcÛwki
do metalowych wÍøy os≥onowych. Ponie-
waø nie zawsze potrzebna jest koÒcÛwka
z gwintem po≥πczeniowym, a metalowe
wÍøe os≥onowe po obciÍciu majπ ostre
brzegi i tym samym niszczπ izolacjÍ prze-
wodÛw mogπc doprowadziÊ do zwarÊ,
proponowane sπ specjalne zakoÒczenia
wÍøy Silvyn LCC2, Silvyn AS i EDU-AS.
Do wÍøy typu LCC2, czyli stalowego po-
krytego olejoodpornym PCV, elementem
zakoÒczeniowym chroniπcym przed
uszkodzeniem przewodÛw jest mosiÍøna
niklowana koÒcÛwka typu Silvyn SAT. Do
wÍøy typu AS i EDU-AS specjalnie dedy-
kowane sπ zakoÒczenia Silvyn US AS i US
EDU-AS. Montaø wszystkich elementÛw
zakoÒczeniowych jest bardzo prosty i po-
lega jedynie na wkrÍceniu koÒcÛwki
w wewnÍtrzny gwint wÍøa.

Grzegorz Szuba 

Autor jest pracownikiem

firmy Lapp Kabel

czerwiec 2006

f i r m y,  l u d z i e ,  p r o d u k t y

54

Rys. 5. PrzewÛd Lapptherm Solar

Rys. 6. Przewody Olflex Petro

Rys. 7. D≥awnice Skintop Click
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Rys. 8. Wk≥adki do d≥awnicz

Lapp Kabel Sp. z o.o.

ul. Wroc≥awska 33 d
D≥ugo≥Íka 55-095 MirkÛw

tel. (71) 346 73 80
fax (71) 315 22 65
e-mail: info@lapppolska.pl
www. lapppolska.pl


