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Podstawowym problemem wystÍpu-
jπcym w zak≥adach produkcyjnych
jest podwyøszona temperatura oto-

czenia przewodÛw w niektÛrych miejscach
eksploatacji. Zdarza siÍ, øe pojawiπ siÍ tam
takøe rÛøne zwiπzki chemiczne (oleje,
kwasy, zasady itd.) oraz istnieje koniecz-
noúÊ prowadzenia przewodu w ekranie al-
bo zastosowania przewodu w obwodzie,
w ktÛrym elastycznoúÊ izolacji jest nie-
zbÍdnym elementem do realizacji okreúlo-
nego procesu technologicznego.

Firma Lapp Kabel opracowa≥a trzy grupy
przewodÛw temperaturowych do rÛønych
zastosowaÒ: Lapptherm, Silflex, Olflon.

Lapptherm

Lapptherm 105

Sπ to termoodporne przewody wykona-
ne na bazie PVC. PrzewÛd Lapptherm 105
nadaje siÍ przede wszystkim do przy≥πczy
w uzwojeniach (silniki, transformatory,
cewki), ktÛre poddawane sπ procesowi la-
kierowania i schniÍcia. PrzewÛd ten nie
ulega istotnemu uszkodzeniu ani wskutek
oddzia≥ywania substancji lakierowych, ani
teø w wyniku rozgrzania, jakie ma miejsce
w trakcie suszenia. Lapptherm 105 zaleca-
ny jest rÛwnieø w instalacjach, wyposaøe-
niu, szafach rozdzielczych lub takich urzπ-

dzeniach, w ktÛrych wystÍpujπ podwyø-
szone temperatury

Lapptherm 145 / 145+C

Termostabilne przewody o podwyøszo-
nej odpornoúci ogniowej Lapptherm 145 /
145+C nie zawierajπ halogenÛw. W razie
poøaru przewÛd ten emituje dym o nie-
wielkiej gÍstoúci oraz toksycznoúci. W ob-
szarach o duøej koncentracji ludzi pozwa-
la to ochroniÊ øycie oraz zapobiec kosz-
townym nastÍpstwom poøaru w budyn-
kach oraz wyposaøeniu na skutek powsta-
wania kwasÛw podczas poøaru i akcji ga-
úniczej.
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Przewody temperaturowe
Lapp Kabel stosowane 
w przemyśle
Robert Mikulski

Czynniki takie jak nowe procesy technologiczne w zak≥adach przemys≥owych czy coraz wiÍk-
szy nacisk na ochronÍ úrodowiska zmuszajπ uøytkownikÛw do stosowania przewodÛw specjal-
nych w procesach przemys≥owych. Materia≥ stosowany na pokrycia przewodÛw to przewaønie
tworzywo PVC, ktÛre nie jest drogie i jest skuteczne w oko≥o 60 procentach zastosowaÒ. Jed-
nakøe stwierdzono, øe PVC ma negatywny wp≥yw na úrodowisko. Dlatego coraz czÍúciej sto-
sowane sπ przewody w innych rodzajach izolacji, w tym produkowane przez firmÍ Lapp Kabel.

Rys. 1. PrzewÛd Lapptherm 105



Lapptherm 145 w postaci pojedynczych øy≥ i przewodÛw sto-
sowane sπ do wewnÍtrznego okablowania ewentualnie przy≥πcza-
nia oprawek oúwietleniowych, sprzÍtu grzejnego, maszyn elek-
trycznych, rozdzielni oraz rozdzielaczy w sektorze produkcji ma-
szyn, urzπdzeÒ i aparatÛw. Sπ stosowane rÛwnieø w systemach
komunikacyjnych. DziÍki usieciowaniu za pomocπ wiπzki elek-
tronowej (electron beam connection) Lapptherm 145 odznacza
siÍ szczegÛlnπ odpornoúciπ termicznπ i chemicznπ, a tym samym
np. dobrπ odpornoúciπ na wilgoÊ, ozon oraz promienie UV. Po-
nadto Lapptherm 145 ma bardzo silne w≥asnoúci samogasnπce.

DostÍpne sπ przewody Lapptherm 145 + C w postaci ekranowa-
nych przewodÛw, Lapptherm 145 w postaci pojedynczych linek
i przewodÛw.

Lapptherm Solar plus

Pojedyncze linki do okablowania odpornego na warunki atmos-
feryczne do systemÛw fotoelektrycznych (Photovoltaic systems).

Linki Lapptherm Solar plus sπ niepalne i samogasnπce. Usiecio-
wany materia≥ izolacyjny zapobiega w przypadku zwarcia odp≥y-
waniu (flowage) izolacji. Ponadto uzyskiwane sπ dodatkowo bar-
dzo dobre parametry odnoúnie wytrzyma≥oúci na úcieranie, od-
pornoúci na dzia≥anie czynnikÛw atmosferycznych oraz promie-
ni UV. Niewielkie úrednice zewnÍtrzne w porÛwnaniu do pier-
wotnych pojedynczych linek w izolacji gumowej pozwalajπ za-
oszczÍdziÊ miejsce przy uk≥adaniu na bardzo ma≥ej przestrzeni,
natomiast zastosowanie rÛønokolorowych øy≥ zapobiega pomy-
leniu biegunÛw. Poszerzony zakres temperatury umoøliwia stoso-
wanie nawet w najbardziej ekstremalnym úrodowisku klimatycz-
nym gwarantujπc w ten sposÛb bardzo dobre dzia≥anie urzπdzeÒ
fotoelektrycznych o kaødej porze dnia. Podstawowe cechy:
ï odpornoúÊ na promienie UV i ozon,
ï odpornoúÊ na zwarcie do 250∞C,
ï linka miedziana jest ocynowana,
ï odpornoúÊ na úcieranie i rozdzieranie,
ï ≥atwe zdejmowanie p≥aszcza,
ï materia≥ samogasnπcy,
ï duøy zakres temperatur,
ï ma≥a úrednica zewnÍtrzna,
ï odpornoúÊ na olej i substancje chemiczne, bardzo dobra giÍt-

koúÊ.
Linki Lapptherm Solar plus wykorzystane w systemach foto-

elektrycznych stanowiπ optymalne rozwiπzanie niezaleønie od te-
go, czy s≥uøπ do po≥πczenia poszczegÛlnych ogniw s≥onecznych
pomiÍdzy sobπ czy teø do okablowania ze skrzynkπ zaciskowπ
i przemiennikiem czÍstotliwoúci.
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Rys. 3. Lapptherm 145+C

Rys. 4. Linki Lapptherm Solar plus
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Przewody 
z izolacjπ silikonowπ Silflex

Silikony sπ cia≥ami sta≥ymi lub ciecza-
mi lepkimi wykazujπcymi duøπ odpornoúÊ
termicznπ, odpornoúÊ na utlenianie oraz
doskona≥e w≥aúciwoúci elektroizolacyjne.
Jednoczeúnie majπ one stosunkowo ma≥π
wytrzyma≥oúÊ mechanicznπ. Z silikonÛw
m.in. otrzymuje siÍ: oleje, pasty, folie, øy-
wice, úrodki do impregnacji tkanin, mate-
ria≥y elektroizolacyjne. To w≥aúnie dosko-
na≥e w≥aúciwoúci elektroizolacyjne silikonu
i odpornoúÊ termiczna (-60oC do +180oC)
doprowadzi≥y do powszechnego wykorzy-
stania go w przemyúle kablowym na po-
w≥oki izolacyjne.

Firma Lapp Kabel oferuje pe≥ny asorty-
ment przewodÛw z izolacjπ silikonowπ,
ktÛre mogπ pracowaÊ w miejscach, gdzie
temperatura dochodzi do 200oC, co jest
podstawowym czynnikiem decydujπcym
o doborze parametrÛw izolacji. W takich
aplikacjach bardzo dobrze sprawdzajπ siÍ
przewody z izolacjπ silikonowπ z grupy
Silflex (temperatura pracy od ñ60oC do
+180oC, z moøliwoúciπ krÛtkotrwa≥ej pra-
cy do 200oC). 

Zastosowanie przewodÛw silikonowych
jest nieodzowne w obszarach, w ktÛrych
wystÍpujπ wyøsze temperatury. Przewody
Silflex nadajπ siÍ przede wszystkim tam,
gdzie wystÍpujπ duøe wahania temperatu-
ry oraz tam gdzie konwencjonalne kable
zawodzπ czÍsto po krÛtkim czasie. Do ty-
powych obszarÛw stosowania naleøπ m.in.
odlewnie, cementownie, fabryki szk≥a i ce-
ramiki, przy wykonywaniu oúwietlenia,
saun i solarium.

Podstawowymi grupami przewodÛw si-
likonowych sπ:

Silflex SIF

ï Silflex SiF/GL ñ linka jw. ale z dodatko-
wπ ochronnπ pow≥okπ wykonanπ z lakie-
rowanego w≥Ûkna szklanego,

ï Silflex SiZ ñ dwie rÛwnoleg≥e linki,
ï Silflex SiD ñ øy≥a jednodrutowa,
ï Silflex FZLSi ñ samochodowy przewÛd

zap≥onowy na napiÍcie znamionowe 10 kV
o grubszej izolacji.
Sπ one wykorzystywane w po≥πczeniach

wewnπtrz szaf sterowniczych, do sterowa-
nia lub zasilania urzπdzeÒ, ktÛre wydzie-
lajπ duøπ iloúÊ ciep≥a lub pracujπ w úrodo-
wisku, gdzie temperatura powyøej 100oC
jest naturalnym elementem procesu tech-
nologicznego. Warto jednak zauwaøyÊ, øe
izolacja silikonowa, choÊ jest bardzo ela-
styczna i umoøliwia zachowanie duøej
giÍtkoúci przewodu, jest rÛwnieø podatna
na uszkodzenia mechaniczne. Trudnoúci
pojawiajπ siÍ wiÍc wÛwczas, gdy istnieje
potrzeba dodatkowej ochrony mechanicz-
nej przewodu. W przypadku jednoøy≥o-
wych (pojedynczych) linek skutecznym
rozwiπzaniem, proponowanym przez fir-
mÍ Lapp Kabel, jest wykonanie takiej lin-
ki w izolacji silikonowej, na ktÛrπ jest na-
≥oøony dodatkowy oplot w postaci lakiero-
wanego w≥Ûkna szklanego ñ SiF/GL. Mi-
mo dodatkowej zewnÍtrznej pow≥oki lin-
ka nadal zachowuje giÍtkoúÊ, zapewniajπc
przy tym znaczny stopieÒ ochrony mecha-
nicznej.

Silflex SiHF ñ przewÛd wieloøy≥owy

PrzewÛd ten zaleca siÍ stosowaÊ tam,
gdzie ciep≥o lub oddzia≥ywanie duøych

rÛønic temperatur powoduje po krÛtkim
czasie zniekszta≥cenie lub ≥amliwoúÊ izo-
lacji. OprÛcz klasycznych zastosowaÒ
w odlewniach, hutach itp. w coraz wiÍk-
szym stopniu stosuje siÍ go w budowie
maszyn i urzπdzeÒ naraøonych na wysokie
temperatury.

Zakres temperatur: -50∞C do +180∞C,
krÛtkotrwale do +200∞C. NapiÍcie nomi-
nalne U0/U: 300/500 V. PrzekrÛj od 0,75-
16 mm2

Silflex H05SS-F EWKF

Przewody silikonowe z aprobatπ HAR
oraz p≥aszczem zewnÍtrznym wytrzyma-
≥ym na rozdzieranie.

EWKF jest specjalnπ mieszankπ siliko-
nowπ, ktÛra umoøliwia stosowanie rÛw-
nieø w takich warunkach otoczenia, w ktÛ-
rych trwa≥oúÊ konwencjonalnych przewo-
dÛw silikonowych jest w bardzo duøym
stopniu ograniczona. P≥aszcz zewnÍtrzny
odporny na úcieranie i rozrywanie oraz izo-
lacja øy≥ zapobiegajπ uszkodzeniom me-
chanicznym przewodu. Ponadto zapewnia-
jπ one prawid≥owe funkcjonowanie prze-
wodu w warunkach oddzia≥ywania wielu
substancji chemicznych. Produkt ten nie
zawiera halogenu.

Zakres temperatur: dla po≥πczeÒ rucho-
mych -50∞C do +180∞C, krÛtkotrwa≥y:
+200∞C. NapiÍcie nominalne Uo/U:
300/500 V. PrzekrÛj: od 0,75-6,0 mm2.

Silflex EWKF

Przewody silikonowe o podwyøszonej
odpornoúci mechanicznej. Izolacja øy≥ zbu-
dowana zosta≥a na bazie silikonowo-kau-
czukowej (EWKF), dziÍki czemu posiada
zdecydowanie wyøszπ odpornoúÊ na úcie-
ranie i rozciπganie, duøπ odpornoúÊ na wie-
le substancji chemicznych (oleje, t≥uszcze,
zmiÍkczacze i inne). Przyczynia siÍ to do
d≥uøszego czasu øycia przewodÛw w ciÍø-
szych warunkach. Przewody odporne sπ
takøe na úrodowisko tropikalne oraz oksy-
dacyjne dzia≥anie tlenu i ozonu. Ze wzglÍ-
du na bezpieczeÒstwo i funkcjonowanie
w wypadku poøaru godne uwagi sπ: wyso-
ka temperatura zap≥onu oraz tworzenie izo-
lujπcej spalenizny zawierajπcej SiO2.
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Rys. 5. Od gÛry: Silflex SiF ñ linka z ocynkowanych cienkich drucikÛw, Silflex SiF/GLñ -z dodatkowym
oplotem z lakierowanego w≥Ûkna szklanego, Silflex SiD ñ øy≥a jednodrutowa, Silflex SiZ ñ dwie rÛw-
nolegle biegnπce linki, Silflex FZLSi ñ linka z izolacjπ z mieszanki silikonowo-kauczukowej (tzw. prze-
wÛd zap≥onowy)

Rys. 6. Przewody Silflex SiHF

Rys. 7. Silflex H05SS-F EWKF



Zakres temperatur: dla po≥πczeÒ ruchomych -50∞C do +180∞C, krÛt-
kotrwa≥y: + 200∞C. NapiÍcie nominalne Uo/U: 300/500 V. Prze-
krÛj: od 0,75-6,0 mm2.

Silflex EWKF + C

Przewody silikonowe o podwyøszonej wytrzyma≥oúci mecha-
nicznej z ekranem. WszÍdzie tam, gdzie oprÛcz typowych wyma-
gaÒ dla przewodÛw silikonowych (wysokie temperatury, duøe
rÛønice temperatur) wymagane jest dodatkowe ekranowanie prze-
wodu, np. ze wzglÍdu na silne pola elektromagnetyczne zak≥Ûca-
jπce transmisjÍ sygna≥Ûw warto zastosowaÊ Silflex EWKF+C.
PrzewÛd w tej wersji ma gÍste (oko≥o 80% powierzchni) pokry-
cie ekranem sk≥adajπcym siÍ z cienkich drucikÛw miedzianych, co
zapewnia dobrπ ochronÍ przed polem elektromagnetycznym.

Zakres temperatur: dla po≥πczeÒ ruchomych -50∞C do +180∞C, krÛt-
kotrwa≥y: + 200∞C. NapiÍcie nominalne Uo/U: 300/500 V. PrzekrÛj:
od 0,75-6,0 mm2.

Silflex SiHF/GLS

PrzewÛd silikonowy z ochronnym oplotem stalowym. Tam,
gdzie ciep≥o lub oddzia≥ywanie duøych rÛønic temperatur powo-
duje po krÛtkim czasie zniekszta≥cenie lub ≥amliwoúÊ izolacji, po-
lecane sπ przewody grupy Silflex. Jeúli obok odpornoúci termicz-
nej wymagana jest najwyøsza wytrzyma≥oúÊ mechaniczna w≥a-
úciwym rozwiπzaniem mogπ byÊ przewody Silflex SIHF/GLS.
W przewodach tych na pow≥oce silikonowej po≥oøony jest zwar-
ty, giÍtki oplot z oksydowanych drutÛw stalowych. S≥uøy to
przede wszystkim mechanicznej ochronie przewodu, dodatkowo
teø jako ekran elektromagnetyczny. 

PrzewÛd Silflex SiHF/GLS bardzo dobrze funkcjonuje po zain-
stalowaniu w trudnych warunkach przemys≥owych, takich jakie
panujπ w stalowniach, stoczniach, hutach, odlewniach, elektrow-
niach. ZarÛwno izolacja poszczegÛlnych øy≥, jak i pow≥oka sπ wy-
konane z silikonu, a dodatkowo zastosowano zwarty i giÍtki oplot
z oksydowanych drutÛw stalowych, zapewniajπcy ochronÍ np.
przed przypadkowym przeciÍciem przewodu. Stalowy oplot pe≥-
ni jeszcze dwojakπ funkcjÍ: s≥uøy jako ekran przeciwzak≥Ûcenio-
wy oraz radiator, ktÛry dziÍki odpowiedniej konstrukcji rÛwno-
miernie rozprowadza ciep≥o po ca≥ej powierzchni przewodu.

Zakres temperatur: -50∞C do +180∞C, krÛtkotrwale do +200∞C.
NapiÍcie nominalne Uo/U: 300/500 V. PrzekrÛj: od 0,75-16 mm2.

Przewody 
z izolacjπ teflonowπ Olflon

Przewody w izolacji teflonowej Olflon oferowane sπ w dwÛch
grupach:
ï FEP ñ temperaturowy zakres pracy od ñ100oC do +205oC,
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Rys. 8. Silflex EWKF

Rys. 9. Silflex EWKF + C

Rys. 10. Silflex SiHF/GLS
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ï PTFE ñ temperaturowy zakres pracy od
ñ190oC do +260oC (krÛtkotrwale do
+300oC).
Przewody te mogπ byÊ stosowane w sze-

rokim zakresie w rÛønych ga≥Íziach prze-
mys≥u, poczπwszy od produkcji czujnikÛw
temperatury poprzez przemys≥ miÍsny
(ch≥odnie), papierniczy, w≥Ûkienniczy, far-
maceutyczny, spoøywczy oraz ciÍøki: ma-
szynowy, hutniczy.

÷lflon FEP ñ jednoøy≥owy

Linki z izolacjπ teflonowπ. Linki ÷lflon
FEP s≥uøπ do po≥πczeÒ w szafach sterowni-
czych, w ktÛrych wytwarzane jest duøo
ciep≥a, w przyrzπdach pomiarowych, pie-
cach, urzπdzeniach grzewczych, kuchen-
nych i innych o wysokiej temperaturze, jak
teø do instalacji w przemyúle chemicznym.
Podstawowe w≥aúciwoúci:
ï niepalne, 
ï wysoka opornoúÊ izolacji (2TŸ x cm),

duøa odpornoúÊ na przebicia i zadrapa-
nia, 

ï minimalne straty elektryczne, sta≥a die-
lektryczna przy sygna≥ach od 0 do 109
Hz i temperaturach od -100 do +205∞C
nie zmienia swej wartoúci wynoszπcej
2,1, 

ï stopieÒ wch≥aniania wody nie przekracza
0,01%, 

ï ca≥kowita odpornoúÊ na wp≥yw ozonu
i warunkÛw pogodowych, 

ï odporne na kwasy, zasady, rozpuszczal-
niki, syntetyczne ciecze i oleje, 

ï odporne na temperatury lutowania, 
ï wysoka plastycznoúÊ i wytrzyma≥oúÊ me-

chaniczna, 
ï szczegÛlnie wyrÛøniajπca siÍ odpornoúÊ

na agresywne, syntetyczne ciecze hydrau-
liczne, stosowane np. w ciÍøkich prasach,
Zakres temperatur:-100∞C do +205∞C.

NapiÍcie nominalne: 600 V. PrzekrÛj: od
0,25-16 mm2.

÷lflon FEP ñ wieloøy≥owy

Przewody ÷lflon sπ odporne na wysokie
temperatury. Majπ bardzo dobre w≥asnoúci
mechaniczne oraz fizyczne i dziÍki temu
znajdujπ szerokie zastosowanie w rÛønych
ga≥Íziach przemys≥u. Stosuje siÍ je tam,
gdzie temperatury przekraczajπ 180∞C lub
gdzie chemiczne opary czy ciecze niszczπ

wszelkie inne rodzaje przewodÛw. Majπ
bardzo d≥ugπ øywotnoúÊ, a dziÍki bardzo
ma≥ej gruboúci izolacji zapewniajπ oszczÍd-
noúÊ miejsca.

Zakres temperatur:-100∞C do +205∞C.
NapiÍcie nominalne: 600 V. PrzekrÛj: od
0,25-4,0 mm2.

÷lflon PTFE ñ jednoøy≥owy

Linki wykonane z posrebrzanych druci-
kÛw miedzianych z izolacjπ teflonowπ na
najwyøsze temperatury.

Linki ÷lflon PTFE s≥uøπ do po≥πczeÒ
w szafach sterowniczych, w ktÛrych wy-
twarzane jest duøo ciep≥a, w przyrzπdach
pomiarowych, piecach, urzπdzeniach
grzewczych, kuchennych i innych o wyso-
kiej temperaturze, jak teø do instalacji
w przemyúle chemicznym. PTFE (polite-
trafluoroetylen) jest najbardziej znanym
i najbardziej odpornym polimerem, jaki od
wielu lat stosuje siÍ w przemyúle kablo-
wym.
ï temperatury pracy ciπg≥ej od -190∞C do

+260∞C, 
ï niepalny,
ï wysoka opornoúÊ izolacji (> 1 TŸ x cm),

duøa odpornoúÊ na przebicia i zadrapa-
nia,

ï minimalne straty elektryczne, sta≥a die-
lektryczna przy sygna≥ach od 0 do 109
Hz i temperaturach od -190∞ do +260∞C
nie zmienia swej wartoúci wynoszπcej
2,1,

ï stopieÒ wch≥aniania wody nie przekracza
0,01%,

ï ca≥kowita odpornoúÊ na wp≥yw ozonu
i warunkÛw pogodowych,

ï odporne na kwasy, zasady, rozpuszczal-
niki, syntetyczne ciecze i oleje,

ï odporne na temperatury lutowania,
ï wysoka plastycznoúÊ i wytrzyma≥oúÊ me-

chaniczna, 
ï szczegÛlnie wyrÛøniajπca siÍ odpornoúÊ

na agresywne, syntetyczne ciecze hy-
drauliczne, stosowane np. w ciÍøkich
prasach.

Zakres temperatur: ñ 190∞C do +260∞C,
krÛtkotrwale do +300∞C. NapiÍcie nomi-
nalne: 600 V. PrzekrÛj: od 0,13-0,4 mm2.

÷lflon PTFE ñ wieloøy≥owy

PrzewÛd z izolacjπ z teflonu dla tempe-
ratur otoczenia do + 260∞C. Przewody
÷lflon PTFE majπ bardzo dobre w≥asnoúci
mechaniczne i fizyczne, dziÍki czemu
znajdujπ szerokie zastosowanie w wielu
obszarach przemys≥u. Ich stosowanie zale-
ca siÍ wszÍdzie tam, gdzie na skutek agre-
sywnych mediÛw wzglÍdnie substancji
chemicznych w po≥πczeniu z wysokimi
temperaturami panujπ ekstremalne wyma-
gania. Zaprojektowano je m.in. do urzπ-
dzeÒ lakierniczych stosowanych w prze-
myúle samochodowym, gdzie mogπ czÍsto
wystÍpowaÊ duøe wahania temperatur.

Zakres temperatur: ñ 190∞C do +260∞C.
PrzekrÛj: od 0,5-2,5 mm2.

÷lflon PTFE /GLS

PrzewÛd z izolacjπ teflonowπ i zewnÍ-
trznym oplotem z drutÛw stalowych. Wy-
korzystywany w aplikacjach wymagajπ-
cych odpornoúci na wysokπ temperaturÍ,
agresywne media, urazy mechaniczne.
Stosuje siÍ go w urzπdzeniach sterujπcych
i sygnalizacyjnych, silnikach Diesla, ko-
t≥ach parowych, przemyúle stoczniowym.

Zakres temperatur: ñ 190∞C do +260∞C,
krÛtkotrwale do +300∞C. NapiÍcie nomi-
nalne: 250 V. PrzekrÛj: 1,5 mm2.

Zero-Flame SC 350 / MC 350

Linki pojedyncze oraz przewody z je-
dwabiu szklanego odporne na wysokπ tem-
peraturÍ do +350∞C. Szeroki zakres tem-
peratur sprawia, iø przewody Zero-Flame
SC wzgl. MC 350 dajπ wiele moøliwoúci
stosowania w obszarze zbliøonym do kla-
sy cieplnej C. Stosowane sπ wszÍdzie tam,
gdzie wystÍpujπ skrajne temperatury, jak
np. w wielkich piecach hutniczych i w hu-
tach szk≥a, w przemyúle chemicznym oraz
przy budowach energetycznych, silnikÛw
i piecy, bπdü przy produkcji oprawek
oúwietleniowych i aparatury.

Zakres temperatur: ñ dla po≥πczeÒ nie-
ruchomych -50∞C do +350∞C (przy za≥oøe-
niu, ze jest dostateczna wentylacja). NapiÍ-
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Rys. 11. Linki ÷lflon FEP

Rys. 12. ÷lflon FEP ñ wieloøy≥owy

Rys. 13. Linki ÷lflon PTFE

Rys. 14. ÷lflon PTFE ñ wieloøy≥owy 

Rys. 15. ÷lflon PTFE /GLS



cie nominalne: 230/400 V. PrzekrÛj: SC 350 ñ 0,5 ñ 50,0 mm2, MC
350 ñ 0,5 ñ 2,5 mm2.

Zero-Flame SC 350

Linki z cienkich niklowanych drucikÛw miedzianych, odpor-
nych na utlenianie w podwyøszonych temperaturach. OwiniÍcie
ze specjalnej folii, izolacja øy≥y wykonana z obwoju z jedwabiu
szklanego (od 16 mm2 dodatkowy obwÛj mikowy) oraz impre-
gnowanego oplotu z jedwabiu szklanego, w kolorze bia≥ym, sa-
mogasnπca.

Zero-Flame MC 350

Linki z cienkich oniklowanych drucikÛw miedzianych, odpor-
nych na utlenianie w podwyøszonych temperaturach, owiniÍcie
ze specjalnej folii, izolacja øy≥y wykonana z obwoju oraz oplotu
z jedwabiu szklanego, kolory øy≥ wg VDE 0293-308, øy≥y skrÍ-
cone w warstwy, p≥aszcz zewnÍtrzny wykonany z impregnowane-
go oplotu z jedwabiu szklanego, w kolorze bia≥ym, samogasnπca.

Zero-Flame SC 1565 / MC 1565

Przewody odporne na wysokπ temperaturÍ (do +1565∞C).
Przewody Zero-Flame sπ stosowane w obwodach elektrycz-

nych w ekstremalnie niebezpiecznych lokalizacjach, jak np. wiel-
kie piece hutnicze, huty szk≥a, huty aluminium itd. Maksymalne
dopuszczalne temperatury wynoszπ do +1565∞C. Bardzo wysoka
odpornoúÊ na ciep≥o i niepalnoúÊ gwarantujπ funkcjonowanie
przewodÛw Zero-Flame nawet w kontakcie z topionym metalem
lub szk≥em. 

Zakres temperatur: od -195∞C do 400∞C (przy w≥aúciwej wen-
tylacji), krÛtkotrwale +1565∞C. NapiÍcie nominalne: 600 V. Prze-
krÛj: SC 1565 pojedynczy od 0,5 do 50,0 mm2, MC 1565 wielo-
øy≥owy od 0,5 do 1,5 mm2.

Robert Mikulski
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Rys. 16. Zero-Flame SC 350 / MC 350

Rys. 17. Zero-Flame SC 1565 / MC 1565
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