
50

Aby mÛc sprawnie poruszaÊ siÍ
wúrÛd grupy produktÛw ÷lflex,
liczπcej ponad 60 rodzajÛw

przewodÛw wprowadzono kod oznaczeÒ
liczbowych (od 100 do 900) precyzujπcy
ich zastosowanie i budowÍ. Seria 100, na
przyk≥ad ÷lflex Classic 110 lub ÷lflex
140, to wyroby popularne, z p≥aszczem
zewnÍtrznym wykonanym z mieszanek
na bazie PCW (polichlorek winylu). No-
wa seria 200 oznacza przewody w izola-
cjach z TPE (termoplastyczne elastome-
ry), polecane do stosowania w przemyúle
spoøywczym. OdpornoúÊ na warunki po-
godowe i uszkodzenia mechaniczne jest
cechπ przewodÛw w izolacji PUR (poli-
uretan) oznaczanych jako seria 400 lub
500 i dodatkowo literπ P, np. ÷lflex 440 P.

Specjalistyczne przewody do serwona-
pÍdÛw noszπ numery zaczynajπce siÍ od
7 i dodatkowe okreúlenie ÑServoî.
WúrÛd nich znajdujπ siÍ przewody z øy-
≥ami o rÛønych przekrojach ñ ÷lflex Se-
rvo 700. Najwyøsze numery oznaczajπ
przewody przeznaczone do pracy w ru-
chu ciπg≥ym, w prowadnicach ≥aÒcucho-
wych lub na robotach przemys≥owych.
Sπ to grupy 800 i 900. W kaødej z opisa-
nych serii moøna znaleüÊ wyroby, w opi-
sie ktÛrych znajduje siÍ litera ÑCî, ozna-
czaczajπca, øe dany przewÛd wystÍpuje
takøe w wersji z ekranem elektromagne-
tycznym wykonanym z plecionki mie-
dzianej. Przyk≥adem moøe byÊ popular-
ny ÷lflex Classic 100 CY lub ÷lflex-FD
855 CP.

÷lflex Classic 110 Black

PrzewÛd ÷lflex Classic 110 Black 0,6 / 1
kV pojawi≥ siÍ w roku 2001 jako odpowiedü
na sygna≥y od elektroinstalatorÛw, ktÛrzy
przyzwyczajeni do giÍtkich przewodÛw ste-
rowniczych zaczÍli oczekiwaÊ takøe giÍt-
kich przewodÛw zasilajπcych. Stosowane
przez nich kable drutowe NYY sprawdza≥y
siÍ w otwartym terenie jako kable ziemne
lub na d≥ugich trasach w kana≥ach kablo-
wych, ale nie w ciasnych, krÍtych korytach. 

Budowa

G≥Ûwnym parametrem nowo zaprojek-
towanego przewodu by≥o napiÍcie pracy.
Za≥oøono, øe musi byÊ takie samo jak po-
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÷lflex to najstarsza marka grupy Lapp. Od samego poczπtku oznacza≥a wieloøy≥owe przewo-
dy elektryczne przeznaczone do stosowania w obrabiarkach elementÛw metalowych. Ich pod-
stawowπ w≥aúciwoúciπ mia≥a byÊ odpornoúÊ na oleje stosowane do ch≥odzenia i smarowania
maszyn (÷l-) oraz moøliwoúÊ czÍstego zginania, giÍtkoúÊ (-flex). Artyku≥ prezentuje w≥aúciwo-
úci stosunkowo nowego produktu z tej grupy ñ ÷lflex Classic 110 Black 0,6 / 1 kV.



wszechnie stosowanych kabli ziemnych,
czyli U0/U = 0,6 / 1 kV. W po≥πczeniu
z maksymalnym przekrojem øy≥ rÛwnym
120mm2 pozwala to na uøywanie ÷lflex
Classic 110 Black 0,6 / 1 kV jako g≥Ûwne-
go przewodu zasilajπcego w zak≥adowej
instalacji niskiego napiÍcia. W po≥πczeniu
z jego giÍtkoúciπ ñ øy≥y miedziane w 5.
klasie giÍtkoúci ñ umoøliwia to przeciπga-
nie przewodu na zakrÍtach tras kablowych
prowadzπcych do rozdzielni elektrycznej
na danej kondygnacji lub zasilajπcej wy-
dzielony zespÛ≥ urzπdzeÒ. Z tego samego
powodu produkt ten moøe siÍ sprawdziÊ
w podejúciach do napÍdÛw znajdujπcych
siÍ w trudno dostÍpnych miejscach maszy-
ny. Potwierdzeniem, øe przewÛd zosta≥
skonstruowany z myúlπ o zasilaniu jest
fakt, øe wszystkie wykonania od przekro-
ju 2,5 mm2 wzwyø zawierajπ øy≥Í ochron-
nπ øÛ≥to-zielonπ. Pozosta≥e øy≥y fazowe sπ
w izolacji koloru czarnego, oznaczone co
50 mm cyframi w kolorze bia≥ym.

PogodoodpornoúÊ

Izolacja zewnÍtrzna ÷lflex Classic 110
Black 0,6 / 1 kV wykonana jest z mieszan-
ki na bazie PCW. Tradycyjnie, tak jak dla
ca≥ej grupy ÷lflex, jest ona odporna na sze-
rokπ gamÍ olejÛw i smarÛw oraz inne
zwiπzki chemiczne, zarÛwno nieorganicz-
ne, jak i pochodzenia organicznego. Czar-
ny kolor izolacji zewnÍtrznej sprawia, øe
przewÛd mniej siÍ brudzi oraz øe, w odrÛø-
nieniu od izolacji koloru szarego, jest
w pe≥ni odporny na promieniowanie ultra-
fioletowe. DziÍki temu moøe byÊ stosowa-

ny na zewnπtrz pomieszczeÒ. Umoøliwia
to oszczÍdnoúci w budowie tras kablowych
miÍdzy halami przemys≥owymi, gdyø
moøna zrezygnowaÊ z krytych koryt na
rzecz taÒszych i løejszych drabinek. Takøe
pod≥πczanie urzπdzeÒ znajdujπcych siÍ na
zewnπtrz budynkÛw, np. napÍdÛw wenty-
latorÛw, moøe odbyÊ siÍ bez stosowania
wÍøy os≥onowych. DziÍki odpornoúci na
promieniowanie UV, przy za≥oøeniu, øe
przewody nie bÍdπ pracowaÊ w ruchu
w temperaturze niøszej niø -5oC, ÷lflex
Classic 110 Black 0,6 / 1 kV moøe byÊ al-
ternatywπ dla przewodÛw gumowych typu
H07RN-F. Jest løejszy, odporny na szerszπ
grupÍ úrodkÛw chemicznych, dostÍpny
w wiÍkszej liczbie wykonaÒ i rÛwnieø taÒ-
szy od popularnych OPd.

Sterowanie

Okreúlajπc typoszereg przewodÛw
÷lflex Classic 110 Black 0,6 / 1 kV sku-
piono siÍ na zasilaniu, stπd przekroje øy≥
od 2,5mm2 do 120mm2 i charakterystycz-
ne dla zasilania liczby øy≥: 2, 3, 4, 5 i 7.
W grupie znajdujπ siÍ jednak takøe prze-
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PrzewÛd ÷lflex Classic 110 Black 0,6 / 1 kV po-
jawi≥ siÍ w roku 2001 jako odpowiedü na sygna-
≥y od elektroinstalatorÛw, ktÛrzy przyzwyczajeni
do giÍtkich przewodÛw sterowniczych zaczÍli
oczekiwaÊ takøe giÍtkich przewodÛw zasilajπ-
cych. Stosowane przez nich kable drutowe NYY
sprawdza≥y siÍ w otwartym terenie jako kable
ziemne lub na d≥ugich trasach w kana≥ach ka-
blowych, ale nie w ciasnych, krÍtych korytach.

Rys. 1. Po≥πczenia rozdzielni z wykorzystaniem przewodu ÷lflex Classic 110 Black 0,6 / 1 kV
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wody nawiπzujπce do korzeni marki ÷lflex
ñ sterowania, dlatego teø typoszereg obej-
muje rÛwnieø przekroje od 0,75mm2 do
1,5mm2 z liczbπ øy≥ siÍgajπcπ 50. Pozwala to
na konsekwentne zrealizowanie ca≥ego za-
dania inwestycyjnego przy pomocy jednego
typu przewodu pochodzπcego z jednego ürÛ-
d≥a, co takøe przyczynia siÍ do obniøania
kosztÛw. Dodatkowo klasa izolacji 0,6 / 
1 kV sprawia, øe ÷lflex Classic 110 Black

0,6 / 1 kV jest czÍsto stosowany jako prze-
wÛd sterowniczy w strefach zagroøonych
wybuchem lub o znacznym zawilgoceniu,
gdzie zalecane jest stosowanie przewodÛw
o podwyøszonym progu napiÍciowym.

Wersja ekranowana

W roku 2006 pojawi≥a siÍ wersja ekra-
nowana ñ ÷lflex Classic 110 CY Black 0,6

/ 1 kV. Podobnie jak starszy model, wystÍ-
puje w wykonaniach zasilajπcych i sterow-
niczych. Te pierwsze znalaz≥y zastosowa-
nie wúrÛd uøytkownikÛw pod≥πczajπcych
falowniki, ktÛre wymagajπ uøycia przewo-
dÛw ekranowanych na podwyøszone na-
piÍcie.

Dla u≥atwienia oceny parametrÛw oma-
wianego przewodu, porÛwnano je w tabe-
li z innymi typami.

Mariusz Pajkowski

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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Tabela 1. PorÛwnanie parametrÛw przewodÛw 
z modelem ÷lflex Classic 110 Black 0,6 / 1 kV

÷lflex Classic 110
Black 0,6 / 1 kV

÷lflex Classic 110 H07RN-F (OPd)

NapiÍcie nominalne U0/U 600 / 1000 V 300 / 500 V 450 / 750 V

NapiÍcie prÛbne 4000 V 4000 V 2500 V

Temperatura pracy ñ
po≥πczenia ruchome od ñ5oC do +70oC od ñ5oC do +70oC od ñ25oC do +60oC

Temperatura pracy ñ
po≥πczenia nieruchome od ñ30oC do +80oC od ñ40oC do +80oC od ñ25oC do +60oC
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Rys. 2. Przewody ÷lflex Classic 110 Black 0,6 / 1 kV, na dole wersja ekranowana CY
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