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Gdy instalacja elektryczna lub poje-
dynczy przewÛd zostanπ uszkod-
zone mechanicznie - np. przeciÍte

przez spadajπcy ostry element lub znisz-
czone przez pracujπcπ maszynÍ ñ moøe to
prowadziÊ do groünego wypadku. W wielu
przypadkach takich uszkodzeÒ nie da siÍ
uniknπÊ, dlatego teø przy przewodach po-
winny byÊ zastosowane dodatkowe zabez-
pieczenia.

Przewody z pancerzem stalowym

W niektÛrych przewodach na zamonto-
wanie dodatkowego peszla chroniπcego
mechanicznie dany przewÛd bπdü wiπzkÍ
przewodÛw nie ma miejsca. Aplikacja taka
wymaga wÛwczas zastosowania przewo-
dÛw np. sterowniczych o konstrukcji posia-
dajπcej juø zabezpieczenie w standardzie. 

Firma Lapp Kabel oferuje wykonania
spe≥niajπce wyøej wymieniony warunek.
Olflex Classic 100SY, Olflex Classic
110SY, Silflex SiHF/GLS czy Olflon
PTFE/GLS to przewody sterownicze i za-
silajπce, ktÛre w swojej budowie posiadajπ
oplot z oksydowanych drutÛw stalowych.
Przewody te moøna stosowaÊ wtedy, gdy
naraøone sπ np. na przeciÍcia, uderzenia,
a jednoczeúnie muszπ zachowywaÊ swojπ
giÍtkoúÊ, dziÍki ktÛrej moøna je z ≥atwoúciπ
pod≥πczyÊ do maszyny czy urzπdzenia. 

Przewody z grupy Olflex posiadajπ do-
datkowo p≥aszcz zewnÍtrzny, wykonany ze
specjalnej olejoodpornej i samogasnπcej
mieszanki PVC.

CzÍsto istnieje potrzeba dobrania prze-
wodÛw do miejsc, gdzie wystÍpuje pod-
wyøszona temperatura, a dodatkowa och-
rona mechaniczna w postaci pancerza sta-
lowego jest niezbÍdna. Dzieje siÍ tak na
liniach produkcyjnych, np. w hutach czy
odlewniach. 

Do takich zastosowaÒ przeznaczone sπ
dwa wykonania przewodÛw. Jeden z nich
to Silflex SiHF/GLS, w ktÛrym izolacja na
øy≥ach oraz p≥aszcz zewnÍtrzny wykonane
sπ z silikonu. Uøycie izolacji silikonowej
pozwala stosowaÊ ten przewÛd w bardzo
szerokim zakresie temperatur (od -60oC do
+ 180oC). Do wyøszych temperatur dosko-
nale nadaje siÍ drugi przewÛd ñ w izolacji
teflonowej ñ Olflon PTFE/GLS (od -190oC
do +260oC). CzÍúciπ wspÛlnπ tych pro-
duktÛw jest pancerz stalowy, ktÛry stanowi
nie tylko dobrπ ochronπ mechanicznπ ale
rÛwnieø dzia≥a jak radiator, rozprowadza-
jπc rÛwnomiernie ciep≥o po ca≥ej powierz-
chni przewodu.

Silvyn

W instalacjach elektrycznych, w miejs-
cach gdzie przewody naraøone sπ na wyso-
kie obciπøenia mechaniczne, moøna zasto-
sowaÊ dodatkowπ ochronÍ w postaci wÍøy
stalowych. Producentem takich systemÛw
ochrony dla przewodÛw jest firma Lapp
Kabel. 

WÍøe ochronne sπ coraz czÍúciej stoso-
wane na liniach produkcyjnych. Istotnπ
zaletπ przy ich doborze i zastosowaniu jest

nie tylko skutecznoúÊ ochrony, jakπ moøe
zapewniÊ dany wπø, ale rÛwnieø funkcjo-
nalnoúÊ oraz jakoúÊ wykonania, a co za
tym idzie ñ pÛüniejsza estetyka ca≥ej insta-
lacji. 

Zastosowanie wÍøy ochronnych firmy
Lapp Kabel z grupy Silvyn to przede
wszystkim dobra ochrona mechaniczna
i chemiczna (oleje, smary, ch≥odziwa).
Wysoka jakoúÊ wykonania oraz dostÍpny
system z≥πczek umoøliwia ≥atwe i szybkie
zakoÒczenie danego wÍøa, a nastÍpnie za-
montowanie go w maszynie, urzπdzeniu
czy puszce. 

Do obciπøeÒ czÍsto spotykanych na liniach
produkcyjnych moøna zaliczyÊ np.: nadep-
niÍcie przez osobÍ, uderzenie m≥otkiem,
spadajπce czÍúci czy narzÍdzia, przejecha-
nie wÛzkiem wid≥owym, przeciÍcia przez
spadajπce ostre przedmioty. Produkty, ktÛre
chroniπ przewody przed obciπøeniami me-
chanicznymi to: Silvyn LCC-2, Silvyn
LCCH-2, Silvyn AS-P, Silvyn AS, Silvyn
EDU-AS, Silvyn Anaconda.

Silvyn LCC-2

Silvyn LCC-2 to giÍtki wπø stalowy,
zbudowany ze specjalnie profilowanej,
ocynkowanej taúmy stalowej, ktÛra wy-
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Wiele przewodÛw pracujπcych w przemys≥owych aplikacjach wymaga dodatkowego zabezpie-
czenia. Firma Lapp Kabel oferuje przewody sterownicze i zasilajπce, posiadajπce oplot z oksy-
dowanych drutÛw stalowych. Przewody te mogπ byÊ stosowane w takich warunkach, w ktÛ-
rych mogπ byÊ naraøone na przeciÍcia czy uderzenia, a jednoczeúnie powinny zachowywaÊ
giÍtkoúÊ, aby moøna je ≥atwo pod≥πczyÊ do maszyny czy urzπdzenia.

PrzewÛd Olflex Classic 110 SY

PrzewÛd silikonowy Silflex SiHF/GLS

WÍøe ochronne sπ coraz czÍúciej stosowane na
liniach produkcyjnych
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trzymuje wysokie obciπøenia mechanicz-
ne. Wπø ten dodatkowo pokryty jest czarnπ
pow≥okπ wykonanπ ze specjalnej mieszan-
ki PVC, ktÛra jest odporna na zwiπzki
chemiczne np. olej, niestÍøone zasady czy
kwasy. DziÍki odpornoúci na te zwiπzki
przewody znajdujπce siÍ w úrodku wÍøa sπ
dobrze chronione. Wπø charakteryzuje siÍ
wysokπ giÍtkoúciπ, co u≥atwia pod≥πczenie
go do urzπdzenia. 

Silvyn LCC-2 posiada rÛwnieø system
koÒcÛwek, ktÛry usprawnia pracÍ osoby
wykonujπcej instalacje. Dwie koÒcÛwki
metalowe LGF i LGS pozwalajπ na pewne
i szybkie zakoÒczenie wÍøa oraz na przy-
mocowanie go do maszyny.

Silvyn LCC-2 dostÍpny jest rÛwnieø
w wersji, gdzie pow≥oka zewnÍtrzna jest
w kolorze szarym (Silvyn AS-P). Nato-
miast w miejscach, gdzie podstawowπ wa-
gÍ przywiπzuje siÍ do stosowania materia-
≥Ûw wykonanych ze specjalnej mieszanki
nie zawierajπcej halogenÛw, moøna zasto-
sowaÊ wπø Silvyn LCCH-2 w ktÛrym zew-
nÍtrzna pow≥oka wykonana jest z takiego
w≥aúnie materia≥u.

Silvyn EDU-AS

Silvyn EDU-AS jest zbudowany z profi-
lowanej stalowej taúmy, ktÛra zapewnia
wysokπ giÍtkoúÊ wÍøa i jego wytrzyma≥oúÊ
mechanicznπ. Dodatkowym wzmocnie-
niem konstrukcji jest specjalny oplot z dru-
tÛw stalowych zapewniajπcy wysokπ od-
pornoúÊ mechanicznπ. Silvyn AS jest wer-
sjπ wÍøa Silvyn EDU-AS ale bez dodatko-
wego wzmocnienia w postaci siatki sta-
lowej.

Silvyn Anaconda

Przy doborze wÍøy ochronnych moøna
rÛwnieø wziπÊ pod uwagÍ szereg wÍøy EF,
OR, HTDL, HCX, HFX z grupy Silvyn
Anaconda. WÍøe te posiadajπ wewnπtrz
stalowπ rurÍ ochronnπ wykonanπ z ocyn-
kowanej taúmy stalowej. ZewnÍtrznπ pow-
≥okÍ stanowi natomiast g≥adkie PVC.
WÍøe te przy dobrej giÍtkoúci oferujπ jed-
noczeúnie obciπøalnoúÊ sztywnych rur os-
≥onowych. DobÛr okreúlonego rodzaju wÍ-
øa zaleøy przede wszystkim od warunkÛw
panujπcych w miejscu ich pracy.

WÍøe te mogπ byÊ stosowane wszÍdzie
tam, gdzie naraøone sπ na dzia≥anie pro-
mieniowania UV, t≥uszczy, úrodkÛw sma-
rujπcych i ch≥odzπcych. Mogπ rÛwnieø
pracowaÊ w bardzo szerokim zakresie tem-
peratur nawet od -55oC do +145oC. Dos-
tÍpna jest rÛwnieø wersja, w ktÛrej p≥aszcz
zewnÍtrzny wykonany jest z Poliuretanu.
Wersja ta odporna jest na úcieranie, oleje
mineralne, benzynÍ , promieniowanie UV
i jest to wersja wÍøa, ktÛry jest w standar-
dzie bezhalogenowy.

Wszystkie wÍøe ochronne, tak jak jest to
w przypadku wykonania Silvyn LCC-2,
posiadajπ koÒcÛwki umoøliwiajπce spraw-
ne zarobienie i pod≥πczenie wÍøa do urzπ-
dzenia.

Krzysztof Wilk
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