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Wraz z rozwojem technologii
i zwiÍkszaniem siÍ konkurencji
na rynku przewodÛw elektry-

cznych ich uøytkownicy przestali godziÊ
siÍ z koniecznoúciπ dopasowywania swoich
potrzeb do produktÛw dostÍpnych w sprze-
daøy. Obecnie oczekuje siÍ, øe przewody
bÍdπ dostosowane do poszczegÛlnych,
konkretnych wymagaÒ.

Poniøej przedstawiony zosta≥ przeglπd
typowych wymagaÒ klientÛw wraz z pro-
pozycjami konkretnych rozwiπzaÒ z wyko-
rzystaniem produktÛw marki Olflex

Grupa Olflex to przewody, ktÛre w stan-
dardzie oferujπ: olejoodpornoúÊ, odpor-
noúÊ na wiÍkszoúÊ úrodkÛw wystÍpujπcych
w przemyúle, wysokπ giÍtkoúÊ oraz samo-
gaúniÍcie.

Zasilanie

Producenci maszyn czy teø uøytkownicy
koÒcowi, ktÛrzy za pomocπ przewodÛw
giÍtkich chcπ zasilaÊ silniki ma≥ej i duøej
mocy mogπ korzystaÊ z podstawowych
przewodÛw Olflex Classic 100. Przewody
te oferujπ wysokπ giÍtkoúÊ, odpowiedniπ
grupÍ napiÍciowπ 450/750 V (w instalac-
jach zabezpieczonych od 1,5 mm2 0,6/1 kV)
oraz przekroje aø do wykonania 4G 240
mm2 (G ñ oznacza przewÛd z øy≥π øÛ≥to-
zielonπ).

Uøytkownicy wykorzystujπcy do zasila-
nia napÍdÛw przetwornice czÍstotliwoúci
i dbajπcy o niski poziom zak≥ÛceÒ elektro-
magnetycznych w otoczeniu mogπ wyko-
rzystaÊ w swoich uk≥adach przewody ekra-
nowane oplotem miedzianym Olflex Clas-
sic 100 CY.

Zgodnie z nowymi tendencjami chcπc
stosowaÊ do wspÛ≥pracy z przetwornicami
czÍstotliwoúci przewody podwÛjnie ekra-
nowane naleøy skorzystaÊ z przewodu
Olflex Servo 2YSLCY-JB. Zawiera on

ekran z folii aluminiowej bardzo dobrze
t≥umiπcy wszelkie sygna≥y powyøej 300
Mhz oraz oplot miedziany, ktÛry hamuje
rozprzestrzenianie zak≥ÛceÒ pochodzπcych
od niøszych czÍstotliwoúci.
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Wymagania klientÛw dotyczπce przewodÛw sπ bardzo rÛøne. W jednym przypadku najistot-
niejsza jest úrednica przewodu, w innym jego giÍtkoúÊ, a w jeszcze innym kolor izolacji.
W duøym uproszczeniu moøna za≥oøyÊ, iø oczekiwania dotyczπce przewodÛw zdeterminowane
sπ przez branøÍ klienta. Jednak kaødy uøytkownik ma swoje sprawdzone technologie, sposo-
by montaøu, ulubione wykonania itd. Z tego powodu w ofercie firmy Lapp Kabel znajduje siÍ
szeroka gama przewodÛw sterowniczych i zasilajπcych pod nazwπ Olflex.

Rys. 1. Przewody grupy Olflex charakteryzujπ siÍ olejoodpornoúciπ, odpornoúciπ na wiÍkszoúÊ úrod-
kÛw wystÍpujπcych w przemyúle, wysokπ giÍtkoúciπ oraz samogaúniÍciem

Rys. 2. Olflex Classic 100
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Nowym produktem w tym zakresie jest
rÛwnieø przewÛd Olflex Servo 2YSLCYK-
JB, ktÛry dodatkowo posiada øy≥Í øÛ≥to-
zielonπ podzielonπ na trzy øy≥y i syme-
trycznie roz≥oøonπ pomiÍdzy trzema øy≥ami
zasilajπcymi. Daje to dodatkowe ogranicze-
nie emisji zak≥ÛceÒ elektromagnetycznych.

Sterowanie

Specjalnie dla uøytkownikÛw, ktÛrzy za-
silajπ urzπdzenia mniejszej mocy i potrze-
bujπ przewodÛw wieloøy≥owych w grupie
napiÍciowej 300/500 V oraz wykorzystujπ
duøe iloúci øy≥ do ≥πczenia elementÛw kon-
trolnych i sterujπcych dedykowane sπ prze-
wody Olflex Classic 110. Sπ one specjalnie
przeznaczone do uk≥adÛw sterowania,
poniewaø zawierajπ aø do 100 czarnych,
numerowanych øy≥. DziÍki temu nie ma
problemu z ich identyfikacjπ, a co za tym
idzie proces ≥πczenia tego typu przewodu
jest znacznie szybszy.

Jeøeli dodatkowo sygna≥y sterujπce nale-
øy chroniÊ przed wp≥ywem zak≥ÛceÒ elek-
tromagnetycznych, moøna wykorzystaÊ
wyøej opisane przewody w wersji ekrano-
wanej oplotem miedzianym ñ Olflex
Classic 110 CY.

W miejscach gdzie sygna≥y, a w zasa-
dzie przewody sterownicze, wymagajπ za-
bezpieczenia mechanicznego z pomocπ
przychodzi przewÛd zbrojony oplotem
z drutÛw stalowych Olflex Classic 110 SY.

Bezpieczna instalacja

Instalatorzy, ktÛrzy interesujπ siÍ proble-
matykπ sterowania i zasilania, zw≥aszcza
w miejscach uøytecznoúci publicznej, majπ
úwiadomoúÊ koniecznoúci stosowania
w takich instalacjach przewodÛw, ktÛre
w przypadku poøaru nie wydzielajπ trujπ-
cych zwiπzkÛw halogenowych oraz majπ
ograniczonπ emisjπ dymu. Do tego typu in-
stalacji wykorzystywane sπ g≥Ûwnie prze-
wody bezhalogenowe typu Olflex 110 H
i wersja ekranowana Olflex 110 CH. Prze-
wody te dziÍki specjalnej mieszance izola-
cyjnej zachowujπ wszystkie parametry
przewodÛw sterowniczych, zarÛwno elek-
tryczne jak i giÍtkoúÊ oraz parametry tem-
peraturowe pracy.

Praca instalacji na zewnπtrz

Duøym utrudnieniem, g≥Ûwnie dla firm
instalacyjnych i producentÛw maszyn jest
sytuacja, w ktÛrej instalacja lub jej frag-
ment musi pracowaÊ na zewnπtrz. Poja-
wiajπ siÍ wtedy obawy o to czy dany
przewÛd wytrzyma pracÍ w niskich tempe-
raturach, czy bÍdzie giÍtki, czy nie znisz-
czπ go warunki pogodowe oraz promienio-
wanie UV. W takim przypadku rÛwnieø
moøna wykorzystaÊ poszczegÛlne produk-
ty grupy Olflex.

Rozwiπzaniem najprostszym sπ prze-
wody Olflex Classic 100 (rÛwnieø 100 CY
i 100 SY) oraz Olflex Classic 110 (rÛwnieø
110 CY i 110 SY). Istnieje moøliwoúÊ
stosowania ich na zewnπtrz w temperatu-
rach od -40oC dla po≥πczeÒ statycznych
oraz od -5oC dla po≥πczeÒ giÍtkich. Naleøy
jednak pamiÍtaÊ o koniecznoúci os≥ony
przewodÛw przed promieniowaniem UV.
Os≥onÍ moøe stanowiÊ zarÛwno daszek ko-
ryta kablowego jak i wπø os≥onowy.

Jeúli z dowolnych powodÛw przewÛd
nie moøe byÊ os≥oniÍty od promieniowa-
nia UV naleøy skoncentrowaÊ siÍ na zasto-
sowaniu przewodÛw mogπcych pracowaÊ
bezpoúrednio na zewnπtrz. Takπ moøli-
woúÊ dajπ przewody poliuretanowe Olflex
Classic 400 P (rÛwnieø w wersji ekrano-
wanej 400 CP) oraz Olflex Classic 440 P
(440 CP), ktÛry posiada zdolnoúÊ pracy
w temperaturach od -50oC. Dodatkowym
atutem przewodÛw poliuretanowych jest
wyøsza odpornoúÊ mechaniczna niø w przy-
padku przewodÛw z izolacjπ wykonanπ
z PCV.

W przypadku, gdy niska temperatura
pracy nie jest bardzo istotna, a przewÛd
trzeba pozostawiÊ na zewnπtrz nieos≥oniÍ-
ty moøna skorzystaÊ rÛwnieø z przewodu
Olflex Classic 110 Black. Ten czarny prze-
wÛd z izolacjπ z PCV moøe pracowaÊ
w temperaturach od -30oC. Jest on przezna-
czony do pracy pod napiÍciem 0,6/1 kV.

Przewody specjalne 
np. do serwomotorÛw

RÛwnieø w tym zakresie firma Lapp
Kabel oferuje szerokπ gamÍ przewodÛw,
w ktÛrych dostÍpne sπ w jednym przewo-
dzie øy≥y sterujπce (pomiarowe) oraz zasi-
lajπce o zrÛønicowanych przekrojach. Sπ
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Rys. 3. Olflex Classic 100 SY

Rys. 4. PrzewÛd bezhalogenowy Olflex 110 H

Rys. 5. Olflex 440 P
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to przewody dedykowane do wspÛ≥pracy
np. z serwomotorami. Grupa tych przewo-
dÛw wystÍpuje pod nazwπ Olflex Servo 700
(rÛwnieø wersja ekranowana 700 CY oraz
Olflex Servo FD 750P / 755P / 755CP).
W tych przewodach pary sterujπce (pomia-
rowe) sπ zawsze ekranowane, aby sygna≥y
przez nie p≥ynπce nie by≥y zak≥Ûcane przez
sygna≥y z øy≥ zasilajπcych.

W zakresie przewodÛw grupy Servo
znajdujπ siÍ rÛwnieø wykonania w popu-
larnym standardzie Desina. Bardzo czÍsto
uøytkownicy korzystajπ rÛwnieø z przewo-
dÛw firmy Lapp Kabel zgodnych ze standar-
dami firm Indramat (INK) oraz Siemens
(6FX 5008, 6FX 7008, 6FX 8008). W tym
zakresie dostÍpne sπ rÛwnieø gotowe wiπzki
przewÛd + koÒcÛwki w standardach Indra-
mat IKG, IKS oraz Siemens 6FX5002,
6FX7002, 6FX8002.

Praca przewodÛw 
w ciπg≥ym ruchu

Przewody przeznaczone do ciπg≥ego
ruchu oznaczone sπ symbolami FD, np.
Olflex FD Classic 810 (rÛwnieø ekranowa-
na wersja 810 CY). Wykorzystywane sπ
g≥Ûwnie przez producentÛw maszyn, a prze-
de wszystkim przez duøe centra obrabiar-
kowe. W miejscach tych wystÍpuje duøo
elementÛw ruchomych zasilanych przewo-
dami elektrycznymi.

Przewody grupy FD rÛøniπ siÍ od prze-
wodÛw standardowych przede wszystkim
innπ konstrukcjπ øy≥, ktÛre w tym wypad-
ku sk≥adajπ siÍ z wiÍkszej iloúci cieÒszych
drucikÛw. Daje im to zdecydowanie wiÍk-
szπ giÍtkoúÊ. PromieÒ giÍcia dochodzi
nawet do wielkoúci wynoszπcej 5 x úred-
nica przewodu (standardowo 15 x úrednica).

Dla klientÛw, ktÛrzy oprÛcz bardzo wy-
sokiej giÍtkoúci oczekujπ rÛwnieø duøej
odpornoúci na úcieranie, przeznaczone sπ
przewody grupy FD z izolacjπ zewnÍtrznπ
wykonanπ z poliuretanu np. Olflex FD 855 P
(rÛwnieø 855 CP).

Strefy niebezpieczne

Wykonawcy instalacji elektrycznych
i AKPiA, ktÛrzy specjalizujπ siÍ w pracach
dla zak≥adÛw chemicznych, rafinerii itp.
Gdzie wystÍpujπ strefy iskrobezpieczne
wykorzystujπ przewody dedykowane w≥aú-
nie do takich zastosowaÒ oznaczone sym-
bolami EB. G≥Ûwnym przewodem z tego
zakresu jest Olflex EB oraz jego wersja
ekranowana Olflex EB CY. Sπ to przewo-
dy wykonane w kolorze niebieskim.

Eksport do krajÛw 
anglosaskich

Obecnie dynamicznie rozwija siÍ eks-
port produkowanych w Polskich firmach
maszyn i urzπdzeÒ na rynki úwiatowe.
Eksport na rynek amerykaÒski wymaga
posiadania dodatkowych certyfikatÛw obo-
wiπzujπcych w tych krajach. Specjalnie
z myúlπ o eksporterach na te rynki Lapp
Kabel produkuje wiÍkszoúÊ swoich przewo-
dÛw grupy Olflex rÛwnieø z atestem UL.

Podstawowymi produktami w tym zakresie
sπ: przewÛd w PCV ñ Olflex 191 (191 CY),
przewÛd w poliuretanie ñ Olflex 491 P
(491 CP), przewÛd typu Servo ñ Olflex
Servo 709 CY, przewÛd typu FD ñ Olflex
FD 891 (891 CY).

Wymagania specjalne

Firma Lapp Kabel produkuje takøe prze-
wody nietypowe, w kolorach lub z nadru-
kiem zgodnym z øyczeniem zamawiajπ-
cego.

Grzegorz Szuba

Autor jest pracownikiem

firmy Lapp Kabel Sp. z o.o.
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Rys. 6. Olflex Servo 700

R E K L A M A

Agregaty prπdotwÛrcze ñ skup-sprzedaø ñ bardzo duøy wybÛr z zapasÛw magazynowych.
Fabrycznie nowe, w ciπg≥ej sprzedaøy. 170 sztuk w magazynie o mocy od 8 kW do 500 kW 

oraz 1 megawat i 2,5 megawata. Czynne od 7.00 do 17.00. Zabrze, tel. 032 271 95 08

Rys. 7. Olflex FD Classic 810

Rys. 8. Olflex FD Classic 810 P

Rys. 9. Olflex 491 P

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
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