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Jednym z g≥Ûwnych wymogÛw istot-
nych dla branøy spoøywczej jest ko-
niecznoúÊ utrzymania czystoúci. Dla-

tego teø wykorzystywane w tej branøy
przewody oprÛcz tego, iø muszπ byÊ od-
porne na mechaniczne uszkodzenia, muszπ
rÛwnieø charakteryzowaÊ siÍ duøπ odpor-
noúciπ na czynniki chemiczne.

Przewody ÷lflex Robust

÷lflex Robust to bardzo giÍtkie przewo-
dy przy≥πczeniowe i sterownicze przezna-
czone do stosowania w prowadnicach ≥aÒ-
cuchowych przy temperaturach dochodzπ-
cych do +105oC, minimalnych promie-
niach zgiÍcia oraz duøej wilgotnoúci po-
wietrza. Zapewniajπ w≥aúciwy przebieg
waønych procesÛw roboczych przy pod-
wyøszonych temperaturach w sektorze
produkcji spoøywczej. Odznaczajπ siÍ bar-
dzo wysokπ odpornoúciπ na biooleje, po-
wszechnie stosowane substancje zmiÍk-
czajπce oraz ciecze ch≥odzπco-smarujπce,
jak rÛwnieø media wodne w≥πcznie z kwa-
sami i ≥ugami oraz rozpuszczalnikami (np.
alkohole, glikole). Wykazujπ przy tym
znacznie d≥uøszπ øywotnoúÊ niø przewody
z pow≥okπ na bazie PVC lub PUR.

Stosowane sπ jako giÍtkie przewody ste-
rujπce do po≥πczeÒ nieruchomych oraz do
po≥πczeÒ swobodnych, nie pracujπcych
pod obciπøeniem mechanicznym lub przy
wymuszonym prowadzeniu w obszarze
wewnÍtrznym, jak i na zewnπtrz.

Przewody te majπ znacznie szerszy zakres
stosowania w porÛwnaniu z innymi produk-

tami dziÍki optymalnej odpornoúci na warun-
ki atmosferyczne. Zwiπzana jest ona z posze-
rzonπ ochronπ przed promieniowaniem ul-
trafioletowym (UV) oraz odpornoúciπ na wo-
dÍ i substancje chemiczne. Produkty te nie
zawierajπ halogenu, sπ predestynowane do
stosowania w otoczeniu zawierajπcym oleje,
smary, woski na bazie roúlinnej, zwierzÍcej,
mineralnej i/lub syntetycznej bπdü ich emul-
sji. Takøe ich wysoka odpornoúÊ na zimnπ
i ciep≥π wodÍ oraz úrodki czyszczπce roz-
puszczone w wodzie (takie jak rozpuszczajπ-
ce t≥uszcze zwiπzki powierzchniowo czynne,
myd≥a itp.) sprawia, iø sπ one stosowane
wszÍdzie tam, gdzie procesy brudzenia
i czyszczenia nastÍpujπ po sobie relatywnie
czÍsto. Bardzo dobre w≥asnoúci tego przewo-
du dope≥niajπ takie parametry elektryczne,
jak niska pojemnoúÊ robocza oraz wysoka
wytrzyma≥oúÊ napiÍciowa. 

Przewody ÷lflex Classic 110 Cold

Jest to przewÛd z izolacjπ PCV o wyso-
kiej odpornoúci na niskie temperatury, prze-

znaczony do instalacji w ch≥odniach. Od-
porny na temperatury od -30oC do + 70oC.

Przewody ÷lflex Heat 145

PrzewÛd ten w postaci pojedynczych øy≥
i przewodÛw stosowany jest do wewnÍtrz-
nego okablowania wzglÍdnie przy≥πczenia
oprawek oúwietleniowych, sprzÍtu grzej-
nego, maszyn elektrycznych, rozdzielni
oraz rozdzielaczy w sektorze produkcji
maszyn, urzπdzeÒ i aparatÛw. Jest takøe
stosowany w rÛønych systemach komuni-
kacyjnych. DziÍki usieciowaniu za pomo-
cπ wiπzki elektronowej (electron beam
connection) ÷lflex Heat 145 odznacza siÍ
szczegÛlnπ odpornoúciπ termicznπ i che-
micznπ, a tym samym np. dobrπ oporno-
úciπ na wilgoÊ, ozon oraz promienie UV.
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Proces produkcji czekolady jest bardzo skomplikowany ñ wymaga stosowania duøej iloúci ma-
szyn, urzπdzeÒ i agregatÛw, ktÛre sπ w ciπg≥ym uøyciu a przewody, ktÛre je zasilajπ pracujπ
w trudnym úrodowisku. Naraøone sπ na bardzo wysokie temperatury, na ciπg≥e giÍcie, pracÍ
w wilgotnym úrodowisku. Oferta firmy Lapp Kabel obejmuje przewody wysokiej jakoúci, ktÛre
mogπ byÊ zastosowane w przemyúle spoøywczym i zapewniajπ d≥ugotrwa≥π i wydajnπ pracÍ.

Rys. 1. Przewody ÷lflex Robust

Rys. 2 Przewody ÷lflex Classic 110 Cold

Rys. 3. Przewody ÷lflex Heat 145



Ponadto ma bardzo silne w≥asnoúci samo-
gasnπce wed≥ug IEC 332.3.

÷lflex Heat 145 nie zawiera halogenu
zgodnie z IEC 754-1. W razie poøaru prze-
wÛd ten emituje dym o niewielkiej gÍstoúci
oraz toksycznoúci. W obszarach o duøej
koncentracji ludzi pozwala to ochroniÊ øycie
oraz zapobiec kosztownym nastÍpstwom
poøaru w budynkach oraz wyposaøeniu na
skutek powstawania kwasÛw przy spalaniu.

Przewody ÷lflex Heat 180 EWKF

Specjalne przewody znajdujπce zastoso-
wanie w odlewniach, spalarniach, piekar-
niach, w przemyúle spoøywczym w silni-
kach elektrycznych i innych urzπdzeniach.

Izolacja øy≥ zbudowana zosta≥a na bazie
silikonowo-kauczukowej (EWKF), dziÍki
czemu posiada zdecydowanie wyøszπ od-
pornoúÊ na úcieranie i rozciπganie, duøπ od-
pornoúÊ na wiele substancji chemicznych
(oleje, t≥uszcze, zmiÍkczacze i inne). Przy-
czynia siÍ to do d≥uøszego czasu øycia tych
przewodÛw w ciÍøszych warunkach.

Przewody 
÷lflex Classic 110 / 110 CY

÷lflex Classic 110 / 110 CY to giÍtkie
przewody przy≥πczeniowe, kontrolne i ste-
rownicze przeznaczone do pracy szczegÛl-
nie w úrodowisku przemys≥owym.

Mogπ one pracowaÊ w suchych i wilgot-
nych pomieszczeniach przy normalnych
mechanicznych obciπøeniach. Na zewnπtrz
mogπ byÊ stosowane tylko pod warunkiem
dodatkowej ochrony przed promieniowa-
niem UV i w pewnym zakresie tempera-
tur. Przewody te przeznaczone sπ do swo-
bodnych po≥πczeÒ, nie pracujπcych pod
obciπøeniem mechanicznym, przy wymu-
szonym prowadzeniu, ani przy stale rucho-
mych po≥πczeniach. Nadajπ siÍ teø do uk≥a-
dania na sta≥e.

Uøyte wysokowartoúciowe mieszanki na
bazie PVC pozwalajπ na zmniejszenie

úrednic przewodÛw i redukujπ ich objÍtoúÊ
(zajmowane miejsce). Nowa mieszanka
PVC o symbolu P8/1 stosowana jako ma-
teria≥ izolacyjny spe≥nia najwyøsze wyma-
gania elektryczne i mechaniczne, gwaran-
tujπc napiÍcie prÛby (przebicia) 4kV, w≥a-
úciwe dla wyøszych grup napiÍciowych.

Przewody te sπ w duøym stopniu odpor-
ne na oleje i inne chemikalia.

Przewody 
Unitronic BUS L2/FIP Robust

Uøywane w bardzo problematycznych
i trudnych warunkach. Bardzo rozciπgliwe,
dobrze sprawdzajπce siÍ w wilgotnym úro-
dowisku, odporne na úrodki chemiczne.
Stosowane do aplikacji stacjonarnych, nie-
zmiennych. PrzewÛd z izolacjπ z TPE o wy-
sokiej odpornoúci na úrodki czyszczπce.

Podsumowanie

Branøa spoøywcza ze wzglÍdu na obo-
wiπzujπce w niej wymogi wymaga zasto-
sowania najlepszych jakoúciowo elemen-
tÛw, zapewniajπcych rÛwnoczeúnie nieza-
wodnoúÊ pracy linii technologicznych. Po-
wyøszy opis pokazuje kilka z wielu wyro-
bÛw firmy Lapp Kabel spe≥niajπcych tego
typu rygory technologiczne. Warto teø
zwrÛciÊ uwagÍ na grupÍ akcesoriÛw, ta-
kich jak d≥awnice czy wÍøe os≥onowe.

Piotr Sobkowiak

Autor jest pracownikiem firmy Lapp Kabel
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Rys. 4. PrzewÛd ÷lflex Heat 180 EWKF

Rys. 5. Przewody ÷lflex Classic 110 / 110 CY

Rys. 6. PrzewÛd Unitronic BUS L2/FIP Robust

Lapp Kabel Sp. z o.o.
ul. Wroc≥awska 33 d
D≥ugo≥Íka  55-095 MirkÛw

tel. (71) 330 63 00
fax (71) 330 63 06

e-mail: info@lapppolska.pl
www. lapppolska.pl
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