
76

WspÛ≥czesne przedsiÍbiorstwa,
bez wzglÍdu na wielkoúÊ, stajπ
wobec rosnπcych wymagaÒ

dotyczπcych jakoúci, funkcjonalnoúci oraz
w≥aúciwoúci produkowanych wyrobÛw.
Bardzo czÍsto teø wyroby przeznaczone do
okreúlonych aplikacji muszπ byÊ poddane
weryfikacji uprawnionych podmiotÛw ze-
wnÍtrznych, takich jak na przyk≥ad jed-
nostki certyfikujπce. Odpowiednie atesty
potwierdzajπ jakoúÊ i parametry produk-
tÛw. Jednym ze znaczπcych certyfikatÛw
jest atest wydawany przez DNV (Det Nor-
ske Veritas). Poniøej przedstawione zosta-
≥y produkty firmy Lapp Kabel objÍte wery-
fikacjπ. 

Przewody

÷lflex Heat 145 / 145 MC / 145C MC

/ 145 SC

Przewody z grupy ÷lflex Heat 145 (rys. 1)
sπ bezhalogenowe, samogasnπce i odporne
na rozpryski spawalnicze. Stosuje siÍ je
w miejscach o podwyøszonej temperatu-
rze, do ≥πczenia oprawek úwietlnych,
sprzÍtu grzejnego, maszyn elektrycznych,
rozdzielni, szaf rozdzielczych w sektorze
produkcji maszyn. Znajdujπ rÛwnieø zasto-
sowanie w systemach komunikacyjnych,
poniewaø odznaczajπ siÍ szczegÛlnπ od-
pornoúciπ termicznπ, chemicznπ jak rÛw-
nieø odpornoúciπ na wilgoÊ, ozon oraz pro-
mienie UV. Korzyúci wynikajπce z zasto-
sowania tych produktÛw to przede wszyst-
kim zwiÍkszenie bezpieczeÒstwa w miej-
scach duøych skupisk ludzkich ñ niewiel-
ka gÍstoúÊ oraz toksycznoúÊ dymu zapo-
biega szkodom wyrzπdzanym na skutek
powstania kwasÛw przy spalaniu.

Unitronic Bus ASI

PrzewÛd Unitronic Bus ASI stosuje siÍ
w systemach sieciowych najniøszego po-
ziomu. DziÍki olejoodpornoúci p≥aszcza
zewnÍtrznego przewÛd moøe byÊ wyko-
rzystywany w typowym úrodowisku prze-
mys≥owym, np. w miejscach mokrych
w przemyúle samochodowym, centrach
obrÛbczych, szczegÛlnie w kontakcie
w wodorozcieÒczalnymi cieczami ch≥o-
dzπco-smarujπcymi. Wersja Marine ma
przeznaczenie specjalnie i posiada atest do
stosowania w przemyúle budowy statkÛw
i w zastosowaniach przybrzeøno-morskich.

D≥awnice

Skintop ST-M, Skintop STR-M

Skintop ST-M i Skintop STR-M (rys. 2)
to d≥awnice poliamidowe stosowane wszÍ-

dzie tam, gdzie przewody muszπ byÊ pew-
nie wprowadzone do obudowy ñ w budo-
wie maszyn i urzπdzeÒ, w automatyce
i technice pomiarowej, na statkach, plat-
formach wiertniczych i portach, w syste-
mach fotowoltaicznych. Do d≥awnic do-
stÍpna jest szeroka gama akcesoriÛw (np.
redukcje, wk≥ady wieloprzepustowe). Pro-
dukty wyposaøone sπ w sprawdzony sys-
tem antywibracyjny, zapewniajπ optymal-
ne odciπøenie przewodu oraz bardzo szero-
ki i p≥ynny zakres d≥awienia.

Skintop BS-M

D≥awnice poliamidowe Skintop BS-M
(rys. 3) sπ wyposaøone w odgiÍtkÍ. Chro-
niπ kabel przed nadmiernym zginaniem,
oferujπc wysokπ niezawodnoúÊ. Mogπ byÊ
stosowane w po≥πczeniach ruchomych,
w aplikacjach oraz urzπdzeniach, gdzie
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Wyroby Lapp Kabel
z certyfikatem DNV
Piotr Sobkowiak

Lapp Kabel naleøy do grupy firm legitymujπcych siÍ certyfikatem DNV (Det Norske Veritas).
Posiadanie atestu wydanego przez tÍ jednostkÍ zaúwiadcza o zgodnoúci systemu zarzπdza-
nia przedsiÍbiorstwem z wymaganiami norm. Produkty opatrzone informacjπ o certyfikacji
DNV postrzegane sπ na rynku jako oferujπce wysokπ jakoúÊ. Artyku≥ prezentuje wyroby firmy
Lapp Kabel objÍte audytem.

Rys. 1. Przewody (od gÛry): ÷lflex Heat 145 MC, ÷lflex Heat 145C MC, ÷lflex Heat 145 SC

Rys. 2. D≥awnice Skintop ST-M, Skintop STR-M
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wymagana jest ochrona przed zginaniem
przewodÛw: narzÍdziach rÍcznych, robo-
tyce, aplikacjach úwiat≥a i düwiÍku oraz ru-
chomych czÍúciach maszyn.

Skintop MS-M, Skintop MSR-M

Wykonywane z mosiπdzu d≥awnice
Skintop MS-M i Skintop MSR-M stosowa-
ne sπ w obszarach, gdzie wymagana jest
wytrzyma≥oúÊ mechaniczna i chemiczna,
np. w przemyúle chemicznym, w technice
regulacyjnej i pomiarowej, budowie ma-
szyn i aparatÛw. Oferujπ bardzo szeroki
i p≥ynny zakres d≥awienia i optymalne od-
ciπøenie przewodÛw. Do d≥awnic dostÍpna
jest szeroka gama akcesoriÛw.

Skintop MS-M-XL, 

Skintop MSR-M-XL

D≥awnice z mosiπdzu o bardzo szerokim
zakresie zastosowania, poczπwszy od ob-
szarÛw, gdzie wymagana jest wytrzyma-
≥oúÊ mechaniczna i chemiczna, poprzez
technikÍ regulacyjnπ i pomiarowπ, budo-
wÍ maszyn i aparatÛw aø do urzπdzeÒ
z grubszymi úciankami montaøowymi. Tak
jak wczeúniejsze modele, produkt oferuje
wysokπ niezawodnoúÊ, szeroki i p≥ynny
zakres d≥awienia, optymalne odciπøenia

przewodu, szerokπ gamÍ akcesoriÛw oraz
d≥uøszy gwint przy≥πczeniowy.

Skintop MS-SC-M

MosiÍøne d≥awnice Skintop MS-SC-M
z uziemieniem ekranu (rys. 4) stosuje siÍ
w napÍdach zasilanych z przetwornika
czÍstotliwoúci, w automatyce, telekomuni-
kacji, technice regulacji i pomiarÛw. Pro-
dukty pozwalajπ spe≥niÊ wymagania kom-
patybilnoúci elektromagnetycznej przy
pod≥πczaniu przewodÛw ekranowanych.
DziÍki swojej budowie zapewniajπ jedno-
czesne uszczelnienie przewodu i uziemie-
nie ekranu. Oferujπ szeroki i p≥ynny zakres
d≥awienia, niskorezystancyjne i stabilne
po≥πczenie ekranu z d≥awnicπ oraz ≥atwoúÊ
i pewnoúÊ montaøu. SzczegÛlnπ w≥asno-
úciπ tego modelu jest d≥uøszy i metryczny
gwint przy≥πczeniowy.

Skintop MS-M Atex, 

Skintop MSR-M Atex

D≥awnice mosiÍøne zgodne z Atex,
z gwintem metrycznym. Moøna je stoso-
waÊ w urzπdzeniach oraz maszynach
o podwyøszonym stopniu bezpieczeÒstwa
Ñeî, urzπdzeniach z grupy II / kategoria
2G+1D, na ruchomych platformach wiert-
niczych i w innych zastosowaniach mor-
skich, jak rÛwnieø w przemyúle chemicz-
nym i petrochemicznym. DziÍki wk≥ado-
wi redukcyjnemu zakres d≥awienia dosto-
sowany jest takøe do przewodÛw o ma≥ych
úrednicach. Korzyúci z zastosowania pro-
duktu to m.in. wytrzyma≥oúÊ dynamiczna,

dobre odciπøenie przewodu oraz szybki
i p≥ynny zakres d≥awienia. 

Skintop K-M Atex / KR-M Atex / K-M 

Atex niebieski / KR-M Atex niebieski

Wymienione modele (rys. 5 i 6) to d≥aw-
nice poliamidowe zgodne z Atex, z gwin-
tem metrycznym, stosowane w urzπdze-
niach z grupy II/ kategoria 2G+1D, na ru-
chomych platformach wiertniczych i w in-
nych zastosowaniach morskich, w przemy-
úle chemicznym i petrochemicznym oraz
w urzπdzeniach i maszynach o podwyøszo-
nym stopniu bezpieczeÒstwa Ñeî. D≥awni-
ce zapewniajπ wysoki stopieÒ ochrony,
wytrzyma≥oúÊ dynamicznπ, dobre odciπøe-
nie przewodÛw, szybki i p≥ynny zakres
d≥awienia, d≥awienie przewodÛw o mniej-
szej úrednicy zewnÍtrznej. Posiadajπ sys-
tem antywibracyjny. 

Wπø Silvyn Rill PA 6

Os≥onowy wπø poliamidowy Silvyn Rill
PA 6 zapewnia ochronÍ przewodÛw w za-
kresie úrednich obciπøeÒ mechanicznych.
Stosuje siÍ go w budowie maszyn, budyn-
kach uøytecznoúci publicznej, úrodkach
transportu, w aplikacjach giÍtkich, pod≥π-
czaniu silnikÛw, ruchomych pulpitach ste-
rowniczych, w wewnÍtrznych po≥πczeniach
w szafach sterowniczych. G≥Ûwne cechy
wÍøa to wysoka giÍtkoúÊ, stabilnoúÊ wy-
miarÛw w trakcie pracy, wysoka odpornoúÊ
ogniowa i samogaúniÍcie wed≥ug UL 94VO
oraz odpornoúÊ na úcieranie i niska waga.

Piotr Sobkowiak

Autor jest pracownikiem firmy Lapp Kabel
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Det Norske Veritas (DNV) to norweskie towa-
rzystwo klasyfikacyjne z centralπ w Oslo, po-
wsta≥e w 1864 roku. Jest to jedna z wiodπcych
na úwiecie jednostek certyfikujπcych systemy
zarzπdzania. Certyfikacja DNV polega na kil-
kuetapowym audycie w celu wykazania zgod-
noúci systemu zarzπdzania przedsiÍbiorstwa
z normπ. W toku tego procesu oceniany jest
stopieÒ zgodnoúci systemu zarzπdzania z wy-
maganiami wybranej regulacji oraz funkcjono-
wanie w zidentyfikowanych obszarach szcze-
gÛlnej uwagi.

Certyfikacja DNV

Rys. 3. D≥awnice poliamidowe Skintop BS-M

Rys. 4. MosiÍøne d≥awnice Skintop MS-SC-M
z uziemieniem ekranu

Rys. 5. D≥awnice Skintop K-M Atex 
i Skintop KR-M Atex

Rys. 6. D≥awnice Skintop K-M Atex niebieski
i Skintop KR-M Atex niebieski
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