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Firmy wykonawcze i instalacyjne
coraz czÍúciej zobowiπzane sπ do
wykonywania instalacji elektrycz-

nej i wykoÒczania jej na odpowiednim
poziomie tak, aby wszystko by≥o dla uøyt-
kownika czytelne i nie budzi≥o jego wπtpli-
woúci. W plπtaninie duøej iloúci przewo-
dÛw, pojedynczych linek, peszli czy rurek
os≥onowych zastosowanie systemu ozna-
czeÒ staje siÍ niezbÍdne. Odpowiednie oz-
naczenie instalacji elektrycznej jest jed-
nym z podstawowych warunkÛw wykona-
nia jej w sposÛb solidny. 

WybÛr systemÛw oznaczeÒ na rynku jest
duøy, jednak ich jakoúÊ wykonania czÍsto
zostawia wiele do øyczenia. Oznaczniki
szybko siÍ úcierajπ, rozmazujπ bπdü defor-
mujπ, co przyczynia siÍ do ich czÍstej
wymiany.

Przewody s≥uøπce do zasilania i sterowa-
nia maszyn leøπce na drabinkach, ktÛre

biegnπ wzd≥uø hal produkcyjnych, muszπ
byÊ precyzyjnie oznaczone. Producenci szaf
sterowniczych, maszyn i urzπdzeÒ wyko-
rzystujπ systemy oznaczeÒ do oznaczania
pojedynczych øy≥, przewodÛw wieloøy≥o-
wych, wiπzek a takøe poszczegÛlnych ele-
mentÛw zainstalowanych wewnπtrz szafy
czy maszynie.

Zastosowanie

System oznaczeÒ Fleximark to szeroki wy-
bÛr elementÛw mogπcych pracowaÊ w rÛø-
nych warunkach. Do takich naleøπ np.: wa-
runki sterylne, warunki o wysokiej (+500∞C)
czy niskiej temperaturze (-40∞C) czy warun-
ki pracy na zewnπtrz, co wymaga odporno-
úci na wp≥yw promieniowania UV. Do pro-
dukcji oznacznikÛw wykorzystano przede
wszystkim PVC, tworzywa nie zawierajπce
zwiπzkÛw halogenowych i stal nierdzewnπ.
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W artykule zaprezentowano system Fleximark do profesjonalnego oznaczania instalacji elek-
trycznych. Moøe byÊ on stosowany zarÛwno w normalnych warunkach pracy, jak i w trud-
nych warunkach przemys≥owych. Producentem systemu jest firma Lapp Kabel. 

System Fleximark s≥uøy do oznaczania instalacji
elektrycznych



Fleximark moøe byÊ uøywany przez fir-
my zajmujπce siÍ sk≥adaniem szaf sterow-
niczych, producentom maszyn i innych
urzπdzeÒ, a takøe instalatorom. Firmy zaj-
mujπce siÍ produkcjπ szaf sterowniczych
majπ moøliwoúÊ wyboru oznacznikÛw do
oznaczenia sterownikÛw, poszczegÛlnych
wejúÊ i wyjúÊ, pojedynczych linek, wiπzek
przewodÛw, peszli, ktÛre os≥aniajπ prze-

wody i wiπzki przewodÛw, czy do ozna-
czenia samych szaf.

System Mini / Maxi

Warto zwrÛciÊ uwagÍ na system Mini
i bardziej rozbudowany Maxi. Systemy te
sk≥adajπ siÍ z oznacznikÛw: liter, cyfr i in-
nych niezbÍdnych znakÛw potrzebnych
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Przyk≥adowe zastosowania systemu Fleximark

Fleximark 
moøe byÊ 
uøywany 
przez firmy
zajmujπce siÍ
sk≥adaniem szaf
sterowniczych
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instalatorowi. Zbudowane z nich s≥owa czy
symbole sπ nastÍpnie umieszczane w ko-
szulkach lub w specjalnie do tego przysto-
sowanych szynach. Takπ koszulkÍ czy
szynÍ przytwierdza siÍ do przewodu lub
rurki os≥aniajπcej za pomocπ opasek kablo-
wych (firma Lapp Kabel oferuje opaski
typu TY-RAP). 

Koszulki posiadajπ filtr chroniπcy przed
promieniowaniem UV, dziÍki czemu nie
nastÍpuje blakniÍcie opisÛw w przypadku
pracy na zewnπtrz W celu uzupe≥nienia
oferty systemu Mini / Maxi dostÍpne sπ na-
rzÍdzia do odpowiedniego wykoÒczenia
systemu oznaczeÒ. 

W przypadku systemu Mini / Maxi in-
stalator czy wykonawca ma juø gotowe
poszczegÛlne znaki do dowolnego konfi-
gurowania. DostÍpny jest takøe ca≥y szereg
etykiet nie zadrukowanych, na ktÛrych ist-
nieje moøliwoúÊ druku symboli przygo-
towanych przez uøytkownika. Nadruku
moøna dokonaÊ stosujπc drukarki z serii
Dymo, Brother czy Kroy. 

System ze stali nierdzewnej

Uøytkownicy czÍsto poszukujπ systemu,
mogπcego zapewniÊ trwa≥oúÊ w kaødych
warunkach przemys≥owych. Tak wymaga-
nia spe≥nia system Fleximark, sk≥adajπcy
siÍ z oznacznikÛw i elementÛw mocujπ-
cych. Wykonany jest on ze stali nierdzewnej.

Typowym zastosowaniem dla oznaczni-
kÛw wykonanych ze stali nierdzewnej jest
przemys≥ ciÍøki, budowa statkÛw, platfor-
my wiertnicze, przemys≥ petrochemiczny
czy chemiczny, przemys≥ obrabiarkowy,
huty czy hydraulika. Jego zaletπ jest rÛw-
nieø zdolnoúÊ pracy w ziemi, odpornoúÊ na
wysokie temperatury do + 500∞C czy
moøliwoúÊ zidentyfikowania po poøarze.

ETB

Szybkim i pewnym sposobem oznacze-
nia rur, elementÛw maszyn czy innych
towarÛw sπ opaski kablowe z etykietπ. Na
uwagÍ zas≥uguje produkt o nazwie ETB.
DziÍki duøej powierzchni etykiety moøli-
we jest zamieszczenie wyraünego i czytel-
nego opisu. Etykieta moøe pracowaÊ
w szerokim zakresie temperatur (od -30 do
+110∞C), a dziÍki odpornoúci na promie-
niowanie UV sprawdza siÍ w warunkach
zewnÍtrznych.

Firma Lapp Kabel oprÛcz opisanych
w artykule systemÛw oznaczeÒ Fleximark,
posiada szerokπ ofertÍ kabli i przewodÛw
elektrycznych do 1kV, peszli, z≥πczy prze-
mys≥owych czy prowadnic ≥aÒcuchowych. 

Krzysztof Wilk

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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Oznaczniki 
na pojedyncze øy≥y

Zestaw oznacznikÛw Mini

Opaski kablowe

Rys. 7. Etykieta Mini

Etykiety izolowane

Etykiety izolowane 
juø po naklejeniu 
na przewodzie

Oznaczniki stalowe

Oznaczniki stalowe juø po przymocowaniu do
przewodu

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