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Po≥πczenie silnika z enkoderem tworzy
serwosilnik czyli maszynÍ, w ktÛrej
moøna sterowaÊ po≥oøeniem, prÍdko-

úciπ czy przyspieszeniem. Zadaniem enko-
dera jest odczytywanie po≥oøenia wa≥u sil-
nika i przesy≥anie danych do sterownika,
w celu wyznaczania w≥aúciwego sterowania.

Elementami s≥uøπcymi do po≥πczenia
serwosilnikÛw z urzπdzeniami zewnÍtrzny-
mi sπ z≥πcza okrπg≥e Epic, a w szczegÛlno-
úci modele Circon LS1 oraz Circon M23.

Zastosowanie

Circon LS1 oraz Circon M23 to elemen-
ty najczÍúciej wykorzystywane przez fir-
mÍ Lapp Kabel do produkcji gotowych
wiπzek do pod≥πczania napÍdÛw. W ten
sposÛb przygotowywane sπ zestawy zgod-
ne zarÛwno ze standardami firm Siemens,
Indramat i Lenze, jak i specyfikacjami in-
dywidualnymi. Uøytkownicy posiadajπcy
doúwiadczenie w zakresie samodzielnego
montaøu zestawÛw servo mogπ, z wyko-
rzystaniem z≥πczy Circon i przewodÛw Ol-
flex Servo, tworzyÊ w≥asne rozwiπzania.

Okrπg≥e Epic Circon LS 1 sπ odporne na
wibracje, kurz oraz zabrudzenia. StopieÒ
ochrony IP68 zapewnia odpowiednie za-
bezpieczenie po≥πczenia przed wodπ. Nie-
wielka iloúÊ elementÛw sk≥adowych u≥a-
twia montaø i ewentualny serwis. Model
posiada aprobaty europejskie, kanadyjskie
oraz amerykaÒskie.

Epic Circon M23 jest rÛwnie solidnym
wykonaniem jak LS1, ale przeznaczonym
g≥Ûwnie do pod≥πczania enkoderÛw.

Budowa

Z≥πcze Circon LS1 posiada zintegrowa-
ny system ochrony przez zak≥Ûceniami

elektromagnetycznymi (EMC). DziÍki te-
mu, bez øadnych dodatkowych elementÛw,
uzyskuje siÍ szczelnoúÊ elektromagnetycz-
nπ po≥πczenia, a nie tylko przewodu ekra-
nowanego.

Do tej pory typ LS1 wystÍpowa≥ jedynie
z pinami dla przekrojÛw do 2,5 mm2.

Obecnie, aby umoøliwiÊ stosowanie grub-
szych przewodÛw ñ przy wiÍkszych odle-
g≥oúciach miÍdzy falownikiem a napÍdem
ñ zosta≥y wprowadzone takøe piny do
4mm2. Poniewaø zwiÍkszenie przekroju
øy≥ zwiÍksza úrednicÍ zewnÍtrznπ przewo-
du, z≥πcze zosta≥o rÛwnieø przekonstru-
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Złącza przemysłowe
Epic Circon firmy Lapp Kabel
Grzegorz Szuba

W budowie linii technologicznych, urzπdzeÒ i ich podzespo≥Ûw wykorzystywane sπ powszech-
nie serwonapÍdy czyli po≥πczenie silnika z enkoderem i ze sterownikiem. Do komunikowania
tych uk≥adÛw ze úrodowiskiem zewnÍtrznym s≥uøπ omÛwione w artykule z≥πcza okrπg≥e Epic
Circon produkowane przez firmÍ Lapp Kabel.

Okrπg≥e z≥πcza Epic Circon LS1 oraz Circon M23 wykorzystywane przy pod≥πczaniu servonapÍdÛw
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owane, tak aby zapewniÊ moøliwoúÊ wpro-
wadzenia kabla o úrednicy do 17 mm. Ele-
menty Circon LS1, w zaleønoúci od wy-
miarÛw pinÛw, mogπ pracowaÊ pod napiÍ-
ciem 250 lub 630 V. Materia≥y uøyte do
produkcji pozwalajπ na bezawaryjnπ pra-
cÍ w temperaturach od ñ25oC do +125oC,
w agresywnym úrodowisku. IloúÊ cykli
w≥πcz / wy≥πcz zosta≥a okreúlona na 500.

Pod wzglÍdem iloúci pinÛw konstrukcja
z≥πcza zosta≥a podzielona na dwie grupy:
5+PE (piÍÊ pinÛw aktywnych i jeden
ochronny) oraz 3+PE+4 (trzy piny si≥owe,
pin ochronny i cztery piny sygna≥owe).

Typy konstrukcji obudowy z≥πcza LS1 to:
ï wtyczka prosta,
ï gniazdo proste mocowane do obudowy

czterema úrubami,
ï gniazdo proste mocowane do obudowy

poprzez otwÛr (jak d≥awnica),
ï gniazdo kπtowe mocowane do obudowy

czterema úrubami.
Poniewaø serwosilniki bywajπ monto-

wane w miejscach, gdzie jest doúÊ ciasno,
opracowano rÛwnieø specjalnπ obrotowπ
konstrukcjÍ gniazda kπtowego. DziÍki ta-
kiemu rozwiπzaniu moøna zmieniaÊ po≥o-
øenie gniazda, obracajπc je wokÛ≥ punktu
mocowania o 330o, skokami co 15o. 

Udogodnieniem skonstruowanym na po-
trzeby stosowania z≥πcza LS 1 w miejscach
naraøonych na mechaniczne uszkodzenie
serwoprzewodu jest adapter, umoøliwiajπ-
cy po≥πczenie z≥πcza z wÍøem ochronnym.
Budowa tego elementu zapewnia maksy-
malnπ szczelnoúÊ IP. Zespolenie adaptera
i wÍøa ochronnego ze stali nierdzewnej po-
zwala na niezawodnπ pracÍ po≥πczenia

w najciÍøszych warunkach chemicznych
i mechanicznych.

Z≥πcze 
Epic Circon M23

Uzupe≥nieniem oferty z≥πcz dedykowa-
nych do po≥πczeÒ w uk≥adach serwo jest
typ Circon M23. O ile z≥πcze Circon LS1
moøna ogÛlnie nazwaÊ Ñprπdowymî, tak
Circon M23 jest okreúlane jako Ñsygna≥o-
weî lub Ñenkoderoweî.

W wypadku tego modelu istnieje wiÍcej
kombinacji: obudowa ñ wk≥ad. Uøytkow-
nik moøe samodzielnie wybraÊ iloúÊ po-
trzebnych pinÛw. Do dyspozycji sπ wk≥ady
od 6 do 17 pinÛw. 

Poniewaø w obiekcie, w niewielkiej od-
leg≥oúci od siebie moøe byÊ kilka gniazd
sygna≥owych wyglπdajπcych na pierwszy
rzut oka jednakowo, istnieje spore ryzyko
pomy≥ki wpiÍcia niew≥aúciwej wtyczki.
Aby ograniczyÊ takπ moøliwoúÊ, z≥πcza
Circon M23 posiadajπ system kodowania.
Wk≥ad moøe byÊ umieszczony w pozy-
cjach: neutralnej, +20o oraz -20o.

Dla rozrÛønienia, gniazda wyposaøono
w kolorowe znaczniki. Obudowy neutralne
oznaczone sπ kolorem czarnym, obudowy
+20o ñ kolorem czerwonym, a obudowy
-20o ñ kolorem niebieskim.

Takøe w z≥πczu M23 wystÍpuje kilka ro-
dzajÛw obudÛw:
ï obudowa wtyczki,
ï obudowa gniazda prosta mocowana na

dwie lub cztery úruby,
ï obudowa gniazda prosta mocowana po-

przez otwÛr,
ï obudowa gniazda kπtowa mocowana na

cztery úruby (z funkcjπ obracania o 330o,
co 15o).
Opisane z≥πcza posiadajπ aprobaty tech-

niczne u≥atwiajπce wprowadzenie goto-
wych produktÛw na rynek miÍdzynarodo-
wy. SzczegÛ≥owe informacje na temat se-
rii Epic Circon moøna uzyskaÊ w centrali
firmy lub u pracownikÛw terenowych.

Grzegorz Szuba 

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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Rys. 2. Obudowa kπtowa obracana z≥πcza Epic
Circon LS 1

Rys. 3. Z≥πcze Epic Circon LS 1 z adapterem

Rys. 4. Dla zakodowania pozycji wk≥adu z≥πcza Circon M23 wyposaøono w system kolorowych oznaczeÒ 
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