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Jednym ze ürÛde≥ zak≥ÛceÒ elektroma-
gnetycznych sπ urzπdzenia prze-
kszta≥tnikowe tzw. falowniki, w ktÛ-

rych duøa czÍstotliwoúÊ zmian prπdu i du-
øa amplituda impulsÛw prπdowych powo-
duje zak≥Ûcenia elektromagnetyczne emi-
towane do otoczenia. Przyjmuje siÍ, øe za-
k≥Ûcenia o czÍstotliwoúci poniøej 10 MHz
rozprzestrzeniajπ siÍ g≥Ûwnie przez prze-
wodnictwo, zwane teø emisjπ przewodo-
wπ, zaú powyøej 30 MHz przez promienio-
wanie. Poúrednie czÍstotliwoúci majπ swÛj
udzia≥ w obu rodzajach emisji.

Falowniki sπ niezastπpione w regulacji
wszelkiego rodzaju napÍdÛw, umoøliwiajπ
nie tylko p≥ynnπ i dok≥adnπ regulacjÍ wy-
dajnoúci, ale rÛwnieø istotnie zmniejszajπ
zuøycie energii. W ca≥ym uk≥adzie prze-
kszta≥tnik ñ kabel ñ silnik, najwiÍkszym
ürÛd≥em zak≥ÛceÒ jest kabel zasilajπcy.
Specjalnie do sterowanych falownikami
napÍdÛw stworzone zosta≥y przewody typu
Olflex ñ ekranowane oplotami miedziany-
mi, ktÛre nie przepuszczajπ zak≥ÛceÒ na
zewnπtrz i do wewnπtrz. 

Przewody Olflex Servo

Olflex Servo 2YSLCY to podwÛjnie
ekranowany kabel zasilajπcy z øy≥ami ko-
lorowymi 0,6 / 1 kV, ktÛry charakteryzuje
siÍ niskπ pojemnoúciπ ekranu. Idealnie na-
daje siÍ do zasilania napÍdÛw z falownika.
Zapewnia ma≥ostratny przesy≥ mocy w po-
rÛwnaniu z konwencjonalnymi kablami

PVC. Jest najczÍúciej stosowany w úrodo-
wiskach o wysokim poziomie zak≥ÛceÒ
elektromagnetycznych np. w przemyúle sa-
mochodowym, maszynowym, papierni-
czym, technice przenoúnikÛw itp.

Przewody Olflex Classic 100 CY

Olflex Classic 100 CY to grupa przewo-
dÛw przy≥πczeniowych i sterowniczych
z kolorowymi øy≥ami i ekranem miedzia-
nym zapewniajπcym utrzymanie kompaty-
bilnoúci elektromagnetycznej EMC, stoso-
wana w przypadkach, gdy pola elektroma-
gnetyczne mogπ zak≥ÛcaÊ transmisjÍ sy-
gna≥Ûw. Elektronicy stosujπ ten przewÛd
do transmisji mniejszych i wiÍkszych prπ-
dÛw, wykorzystujπc silnπ redukcjÍ wp≥y-
wu zewnÍtrznych zak≥ÛceÒ na przekazy-
wane sygna≥y. Elektrycy zaú, stosujπc ten
przewÛd, wykorzystujπ zjawisko odwrot-
ne czyli w przypadku duøych prπdÛw ogra-
niczajπ rozprzestrzenianie zak≥ÛceÒ.

Stosowanie odpowiednich jakoúciowo
przewodÛw ekranowanych przy zasilaniu
i transmisji danych bardzo korzystnie
wp≥ywa na jakoúÊ mierzonych sygna≥Ûw,
bezpieczeÒstwo przesy≥anych informacji
i szybkoúÊ transmisji. Poza tym dziÍki
przewodom ekranowanym moøna uniknπÊ
montaøu instalacji pomiarowej i zasilajπ-

cej w dwÛch osobnych kana≥ach kablo-
wych. Zamiast prowadziÊ wielokilometro-
we, rÛwnoleg≥e trasy kablowe moøna
umieúciÊ przewody sygna≥owe i zasilajπce
obok siebie, co daje wymierne korzyúci,
rÛwnieø finansowe.

W≥aúciwe ekranowanie wymaga obu-
stronnego uziemienia ekranu kabla.
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Zakłócenia elektromagnetyczne
– produkty firmy Lapp Kabel
Piotr Sobkowiak

Kaøde pracujπce urzπdzenie elektryczne jest ürÛd≥em zak≥ÛceÒ elektromagnetycznych o rÛø-
nym poziomie i charakterze. Spora czÍúÊ tych zak≥ÛceÒ emitowana jest przez przewody elek-
tryczne. Aby zminimalizowaÊ to zjawisko i dostosowaÊ uk≥ad do za≥oøeÒ kompatybilnoúci
elektromagnetycznej firma Lapp Kabel oferuje kable i przewody ekranowane.

Rys. 1. Przewody Olflex Servo

Rys. 2. PrzewÛd Olflex Classic 100 CY

Rys. 3. D≥awnica Skintop

Rys. 4. Schemat pierwszy ñ mocowanie standar-
dowe: na koÒcu przewodu ods≥oniÊ ekran na d≥u-
goúci oko≥o 15 mm; wprowadziÊ przewÛd do
d≥awnicy tak, aby sprÍøynki wesz≥y na ekran; do-
krÍciÊ d≥awnicÍ

Rys. 5. Schemat drugi ñ mocowanie na przewo-
dach bez p≥aszcza wewnÍtrznego: na koÒcu prze-
wodu zdjπÊ ekran i wywinπÊ go na pow≥okÍ ze-
wnÍtrznπ 15-22 mm, wprowadziÊ przewÛd
w d≥awnicÍ tak, aby sprÍøynki wesz≥y na ekran;
dokrÍciÊ d≥awnicÍ



W ofercie firmy Lapp Kabel znajdujπ siÍ d≥awnice Skintop ñ ≥a-
twe w montaøu z ochronπ elektromagnetycznπ.

D≥awnice Skintop MS-SC

D≥awnice Skintop bardzo dobrze nadajπ siÍ do jednoczesnego
d≥awienia i uziemiania przewodÛw ekranowanych. Szeroki za-
kres d≥awienia úrednic u≥atwia dobranie odpowiedniego produk-
tu. Uziemianie ekranu za pomocπ d≥awnicy Skintop jest bardzo
proste i szybkie. W czasie jednego ruchu roboczego kabel zosta-
je wycentrowany, umocowany, odciπøony i hermetycznie uszczel-
niony. Pewny kontakt z ekranem uzyskuje siÍ dziÍki zintegrowa-
nym z d≥awnicπ sprÍøystym blaszkom (patent firmy Lapp). Spo-
soby po≥πczenia d≥awnicy z przewodem pokazujπ rysunki 4, 5, 6.

DostÍpne sπ rÛwnieø d≥awnice Skintop MS-SC-M Brush /
Brush Plus, w ktÛrych w miejsce sprÍøynek zastosowano szczo-
teczki (rys. 7).

Podsumowanie

Kable ekranowane wykorzystywane sπ praktycznie w kaødym
úrodowisku i w kaødej dziedzinie przemys≥u. WszÍdzie tam, gdzie
wystÍpujπ przekszta≥tniki (falowniki) wystÍpujπ rÛwnieø kable
ekranowane. Majπ one szerokie zastosowanie w gospodarce wod-
no-úciekowej w bezawaryjnej pracy urzπdzeÒ pomiarowych i na-
pÍdowych, w systemach napowietrzania.
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Rys. 6. Schemat trzeci ñ mocowanie Ñprzelotoweî: ods≥oniÊ ekran na d≥u-
goúci oko≥o 10 mm, wprowadziÊ przewÛd w d≥awnicÍ tak, aby sprÍøynki
wesz≥y na ekran, dokrÍciÊ d≥awnicÍ

Rys. 7. D≥awnice Skintop MS-SC-M Brush / Brush Plus
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