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Wartykule zaprezentowane sπ
cztery grupy przewodÛw firmy
Lapp Kabel do pracy w warun-

kach podwyøszonej temperatury. By≥y one
dostÍpne w dotychczasowej ofercie produ-
centa, jednak z powodu zmian w strukturze
asortymentowej zosta≥y im przypisane no-
we nazwy. W tekúcie, dla u≥atwienia orien-
tacji, nowe oznaczenia prezentowane sπ
rÛwnolegle z wczeúniejszymi. Zmienione
nazewnictwo zacznie obowiπzywaÊ na
prze≥omie 2007/2008 r.

Olflex Heat 
(dotychczas Lapptherm)

W przewodzie Olflex Heat 105 (dotych-
czasowa nazwa Lapptherm 105) zastoso-
wano specjalnπ izolacjÍ na bazie PVC,
w po≥πczeniu z wybranymi úrodkami
zmiÍkczajπcymi i stabilizujπcymi. Izolacja
ta jest odporna na temperatury do 105oC,
jak i na szereg olejÛw i roztworÛw che-
micznych. PrzewÛd ten stosuje siÍ doúÊ
czÍsto do tworzenia przy≥πczy w uzwoje-
niach (silniki, transformatory i cewki), ktÛ-
re poddawane sπ procesowi lakierowania
i schniÍcia.

Olflex Heat 145 

(dotychczasowa nazwa Lapptherm 145)

Olflex Heat 145 posiada wytrzyma≥oúÊ
termicznπ do 145oC, nie zawiera haloge-
nÛw, w przypadku poøaru odznacza siÍ nie-
wielkπ gÍstoúciπ oraz toksycznoúciπ dymu.
W duøych skupiskach ludzkich dajÍ szansÍ
na unikniÍcie zatrucia toksycznym dymem,

pozwala zminimalizowaÊ kosztowne na-
stÍpstwa poøaru w budynkach oraz znisz-
czenia w wyposaøeniu wynikajπce z po-
wstawania kwasÛw przy spalaniu. Stosuje
siÍ go do wewnÍtrznego okablowania opra-
wek oúwietleniowych, sprzÍtu grzejnego,
maszyn elektrycznych i rozdzielni w sek-
torze produkcji maszyn i urzπdzeÒ. 

Olflex Solar plus (dotychczasowa 

nazwa Lapptherm solar plus)

Olflex Solar plus jest przewodem niepal-
nym, samogasnπcym. Odporny na tempe-
raturÍ zwarciowπ do 250oC, usieciowany
materia≥ izolacyjny zapobiega, w przypad-
ku zwarcia, odp≥ywaniu izolacji. Dodatko-
wo pow≥oka jest odporna na úcieranie,
dzia≥anie czynnikÛw atmosferycznych
oraz promieni UV. Stosowany jest w urzπ-
dzeniach fotoelektrycznych.

Olflex Heat 180 SIF, 
SiF/GL, SiD, SiZ, FZLSi

(dotychczas Silflex) 

Przewody te zalecane sπ tam, gdzie cie-
p≥o lub oddzia≥ywanie duøych rÛønic tem-
peratur powoduje po krÛtkim czasie znie-
kszta≥cenie lub ≥amliwoúÊ izolacji. OprÛcz
klasycznych zastosowaÒ w odlewniach,
hutach itp. w coraz wiÍkszym stopniu wy-
korzystuje siÍ je w budowie maszyn i urzπ-
dzeÒ naraøonych na wysokie temperatury.

Do podstawowych zalet wchodzπcego
w sk≥ad ich izolacji silikonu naleøy odpor-
noúÊ na dzia≥anie ekstremalnych tempera-
tur. Nawet przy +180oC pow≥oka silikono-
wa nie ulega odkszta≥ceniu oraz nie traci
w≥aúciwoúci izolacyjnych ñ poniewaø nie
zachodzπ øadne zmiany w wewnÍtrznej
strukturze materia≥u. Zmiany fizyczne ma-
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Przewody Lapp Kabel 
do zastosowań w warunkach
podwyższonej temperatury
Piotr Sobkowiak

W zaawansowanych procesach technologicznych czÍsto konieczne jest stosowanie przewo-
dÛw odpornych na podwyøszonπ temperaturÍ otoczenia. Firma Lapp Kabel wúrÛd swoich pro-
duktÛw przygotowanych do pracy w ekstremalnych warunkach wyodrÍbni≥a cztery grupy prze-
wodÛw spe≥niajπcych, w rÛønych zakresach, wymagania dotyczπce wytrzyma≥oúci termicznej. 

Rys. 1. Lapptherm 105, nowa nazwa ñ Olflex Heat 105

Rys. 2. Lapptherm 145, nowa nazwa ñ Olflex Heat 145

Rys. 3. Lapptherm solar plus, nowa nazwa ñ Olflex Solar plus



teria≥u izolacyjnego, np. wyd≥uøanie siÍ
lub skracanie w zaleønoúci od temperatury
sπ w przypadku przewodÛw stosowanych
w podwyøszonych temperaturach niedo-
puszczalne. Kolejnπ cechπ kabli z izolacjπ
silikonowπ jest odpornoúÊ na dzia≥anie
wielu substancji chemicznych, np. oleju
lub benzyny. Najistotniejszπ jednak cechπ
silikonu jest odpornoúÊ na starzenie, przy
czym przewody te sπ neutralne ekologicz-
ne. Zakres temperatur dla tej grupy to -
50oC ˜ +180oC.

Olflex Heat 180 EWKF

Do typowych obszarÛw stosowania tego
typu przewodÛw naleøπ m.in. odlewnie,
cementownie, fabryki szk≥a i ceramiki.
W niektÛrych aplikacjach, dziÍki wykorzy-
staniu wersji EWKF, moøna zrezygnowaÊ
z przewodÛw z oplotem wykonanym
z drucikÛw stalowych. EWKF jest specjal-
nπ mieszankπ silikonowπ, ktÛra umoøliwia
stosowanie rÛwnieø w takich warunkach
otoczenia, w ktÛrych trwa≥oúÊ konwencjo-
nalnych przewodÛw silikonowych jest
w duøym stopniu ograniczona. 

P≥aszcz zewnÍtrzny odporny na úcieranie
i rozrywanie oraz izolacja øy≥ zapobiegajπ

uszkodzeniom mechanicznym przewodu.
Ponadto zapewniajπ one prawid≥owe funk-
cjonowanie po≥πczenia w warunkach od-
dzia≥ywanie wielu substancji chemicznych.

Olflex Heat 180 UL/CSA

Przewody tego typu moøna stosowaÊ
w wysokiej temperaturze lub przy duøych
jej wahaniach ñ a wiÍc nie tylko w odlew-
niach, fabrykach szk≥a, stalowniach i hu-
tach lecz takøe w maszynach piekarni-
czych, urzπdzeniach grzewczych i oúwie-
tleniowych, prasach úlimakowych, sola-
riach oraz saunach, gdzie ma≥a iloúÊ miej-
sca wymaga rozwiπzaÒ elastycznych i jed-
noczeúnie odpornych na temperaturÍ.

PrzewÛd posiada standardowo aprobaty
UL i CSA, uzupe≥niajπc w ten sposÛb pro-
gram UL/CSA istniejπcy juø w obszarze prze-
wodÛw PVC PUR. DziÍki temu moøe byÊ
wykorzystywany przez producentÛw maszyn
i aparatÛw zorientowanych na eksport. 

SprawnoúÊ w warunkach oddzia≥ywania
wielu substancji chemicznych, takich jak
alkohol, rozpuszczalniki polarne bπdü s≥a-
be kwasy zosta≥a zapewniona dziÍki spe-
cjalnemu materia≥owi, z ktÛrego wykona-
no p≥aszcz i izolacjÍ. Materia≥ ten jest tak-
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Rys. 4. Olflex Heat 180 SIF ñ linka z ocynowanych cienkich drucikÛw miedzianych i izolacjπ na bazie
silikonu

Rys. 5. Olflex Heat 180 SiF/GL -z dodatkowym oplotem z lakierowanego w≥Ûkna szklanego

Rys. 6. Olflex Heat 180 SiD ñ øy≥a jednodrutowa

Rys. 7. Olflex Heat 180 SiZ -dwie rÛwnolegle biegnπce linki 

Rys. 8. Olflex Heat 180 FZLSi ñ linka z izolacjπ z mieszanki silikonowo-kauczukowej (tzw. przewÛd za-
p≥onowy)

Rys. 9. Olflex Heat 180 SiHF ñ linki z ocynowanych cienkich drucikÛw miedzianych

Rys. 10. Olflex Heat 180 EWKF ñ izolacja øy≥ zbudowana na bazie silikonowo-kauczukowej

Rys. 11. Olflex Heat 180 UL/CSA

Rys. 12. Olflex Heat 180 EWKF C ñ izolacja z mieszanki silikonowo-kauczukowej z giÍtkim ekranem
elektromagnetycznym o duøym stopniu pokrycia

Rys. 13. Olflex Heat 180 GLS ñ na pow≥oce silikonowej po≥oøony jest zwarty, giÍtki oplot z oksydowa-
nych drutÛw stalowych
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øe odporny na hydrolizÍ, nie jest higrosko-
pijny oraz odznacza siÍ dobrπ odpornoúciπ
na promienie UV.

Olflex Heat 205 i 260
(dotychczas Olflon)

Jednπ z najwaøniejszych cech PTFE
ñ materia≥u wykorzystanego do izolowania
przewodÛw Olflex Heat 205 i 260 ñ jest
wyjπtkowo ma≥a energia powierzchniowa.
DziÍki temu ma on dobre w≥asnoúci smaru-
jπce, a jednoczeúnie nie przywierajπ do nie-
go øadne zanieczyszczenia. PTFE jest tak-
øe bardzo odporny chemicznie. Praktycz-
nie nie reaguje on, ani nie rozpuszcza siÍ
w niczym oprÛcz stÍøonego kwasu fluoro-
wodorowego. Przewody z pow≥okπ teflo-
nowπ sπ niepalne, majπ wysokπ odpornoúÊ
izolacyjnπ, sπ wytrzyma≥e na dzia≥anie
kwasÛw, zasad i rozpuszczalnikÛw, odpor-
ne na temperatury lutowania, majπ wysokπ
wytrzyma≥oúÊ mechanicznπ. Stosuje siÍ je
w rÛønych ga≥Íziach przemys≥u, tam gdzie
temperatura przekracza 180oC lub gdzie
chemiczne opary czy ciecze niszczπ wszel-
kie inne rodzaje przewodÛw, np. w piecach,
urzπdzeniach grzewczych, kuchennych.

Olflex Heat 350 i 1565
(dotychczas Zero-Flame)

Szeroki zakres temperatur pracy sprawia,
iø przewody Olflex Heat 350 MC dajπ wie-
le moøliwoúci stosowania w obszarze zbli-
øonym do klasy cieplnej C. Wykorzystywa-
ne sπ wszÍdzie tam, gdzie wystÍpujπ skrajne
temperatury, jak np. przy wielkich piecach

hutniczych i w hutach szk≥a, w przemyúle
chemicznym oraz przy budowach energe-
tycznych, silnikÛw i piecÛw, a takøe przy
produkcji oprawek xoúwietleniowych i apa-
ratury.

Olflex Heat 1565 SC

Przewody te sπ stosowane w obwodach
elektrycznych w ekstremalnie niebezpiecz-
nych lokalizacjach, jak np. wielkie piece
hutnicze, huty szk≥a, huty aluminium itd.
Maksymalne dopuszczalne temperatury
pracy wynoszπ do +1565oC (szczyt). 

Bardzo wysoka odpornoúÊ na ciep≥o i nie-
palnoúÊ gwarantujπ funkcjonowanie prze-
wodÛw Olflex Heat 1565 SC nawet w kon-
takcie z topionym metalem lub szk≥em. In-

ne cechy przewodu to: odpornoúÊ na otwar-
ty ogieÒ, niska emisja dymu, odpornoúÊ
chemiczna i odpornoúÊ na korozjÍ.

Piotr Sobkowiak

Autor jest pracownikiem firmy Lapp Kabel
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Rys. 14. Olflex Heat 205 SC ñ linki z cynkowych cienkich drucikÛw miedzianych, izolacja na bazie FEP,
zakres temperatury od -100oC do +205oC (krÛtkotrwale do +230oC)

Rys. 15. Olflex Heat 205 MC ñ wieloøy≥owy, øy≥y skrÍcone razem, pow≥oka na bazie FEP

Rys. 16. Olflex Heat 260 SC ñ linki z posrebrzanych drucikÛw miedzianych, izolacja z PTFE, niepalna,
zakres temperatury od -190oC do +260oC (krÛtkotrwale +260oC)

Rys. 17. Olflex Heat 260 MC ñ linki z cienkich drucikÛw z niklowanej miedzi, izolacja øy≥ na bazie PTFE

Rys. 18. Olflex Heat 260 GLS ñ skrÍtka z niklowanych, cienkich drucikÛw miedzianych, izolacja øy≥
z PTFE

Rys. 19. Olflex Heat 350 MC ñ linki z cienkich niklowanych drucikÛw miedzianych, zakres temperatu-
ry od -50oC do +350oC

Rys. 20. Olflex Heat 1565 SC
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