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Bardzo dynamiczny rozwÛj wiÍk-
szoúci dziedzin przemys≥u, a takøe
miniaturyzacja w dziedzinie elek-

troniki oraz branøy elektrycznej zwiπzanej
z budowπ maszyn wymusza stosowanie
coraz nowszych i doskonalszych rozwiπ-
zaÒ. Tam, gdzie po≥πczenie miÍdzy odbior-
nikiem a ürÛd≥em prπdu powinno by ≥atwe
do roz≥πczenia, wymiany lub innych opera-
cji stosuje siÍ z≥πcza przemys≥owe. 

Z≥πcza naleøπ do grupy zaawansowa-
nych technicznie elementÛw elektrome-
chanicznych. Mogπ przekazywaÊ sygna≥y
s≥aboprπdowe, úwiat≥o, zasilanie lub
wszystkie te sk≥adniki jednoczeúnie. Ob-
szarami, w ktÛrych najczÍúciej siÍ je sto-
suje sπ: przemys≥ elektroniczny, przemys≥
samochodowy, przemys≥ budowy maszyn,
telekomunikacja, przemys≥ lotniczy, a na-
wet technologie zwiπzane z eksploracjπ
przestrzeni kosmicznej.

Z≥πcza wykorzystywane sπ przede
wszystkim w miejscach, gdzie przewody
zewnÍtrzne doprowadzajπ do urzπdzenia
zasilanie lub sterowanie oraz wyprowadza-
jπ na zewnπtrz urzπdzenia sygna≥y pomia-
rowe. Ze wzglÍdu na to, øe z≥πcza najczÍ-
úciej zlokalizowane sπ na zewnπtrz urzπ-

dzenia, wystawione sπ czÍsto na
ekstremalne warunki úrodowisko-
we.

Szeroki asortyment z≥πczy prze-
mys≥owych dzieli siÍ ze wzglÍdu na
zastosowanie na:
ï z≥πcza prostokπtne,
ï z≥πcza okrπg≥e. 

Oferowane z≥πcza charakteryzujπ
siÍ ma≥π rezystancjπ stykÛw (2
mΩ), duøπ odpornoúciπ mechanicz-
nπ i pozwalajπ na wykonanie wielu
cykli za≥πcz-roz≥πcz. DziÍki zasto-
sowaniu d≥awnic serii Skintop uzy-
skuje siÍ w nich stopieÒ szczelnoúci
z≥πcza na poziomie IP 65 (z≥πcza prosto-
kπtne) lub nawet IP 67 (z≥πcza okrπg≥e).

Wszystkie z≥πcza prostokπtne zabezpie-
czone sπ przed przypadkowym roz≥πcze-
niem przez klamry (jednπ lub dwie). Z≥π-

cza okrπg≥e posiadajπ zabezpieczenie
w postaci nakrÍtki lub zacisku typu push-
-pull.

Z≥πcza charakteryzujπ siÍ duøπ odporno-
úciπ mechanicznπ i bezawaryjnπ eksploata-
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Złącza przemysłowe 
– nowoczesne zastosowania
w automatyce
Robert Mikulski

Firma Lapp Kabel oferuje kompleksowe rozwiπzania w dziedzinie po≥πczeÒ elektrycznych sy-
gna≥owych i zasilajπcych. Jednym z najwiÍkszych producentÛw z≥πczy przemys≥owych jest fir-
ma Contact Connectors, ktÛra od poczπtku istnienia jest cz≥onkiem grupy Lapp.

Zalety:
ï dobre dopasowanie do øy≥y,
ï mniejsza si≥a rozciπgajπca øy≥Í,
ï niska cena,
ï zintegrowanie,
ï zabezpieczenie øy≥y.
Wady:
ï moøliwoúÊ zagniatania maszynowego tylko

w przypadku pakowania na krπøku.

Styki zagniatane

Rys. 1. System do pomiaru temperatury z wykorzystaniem z≥πcz przemys≥owych

Rys. 2. Zapotrzebowanie na z≥πcza wed≥ug rÛønych grup
przemys≥Ûw



cjπ przez d≥ugi okres. Mogπ byÊ rÛwnieø wielokrotnie wykorzy-
stywane przy czÍstym wpinaniu i wypinaniu tych samych elemen-
tÛw. Styki elektryczne sπ t≥oczone automatycznie, co w efekcie
daje wysokπ precyzjÍ oraz jakoúÊ. Ze wzglÍdu na to, iø sπ one
elementami naraøonymi na najwiÍksze obciπøenia, zostajπ ponad-
to powlekane cynπ, srebrem lub z≥otem.

W zaleønoúci od zastosowania (sterowanie, zasilanie) oraz od
konkretnych warunkÛw montaøowych stosuje siÍ rÛøne obudowy
i wk≥ady.

FunkcjonalnoúÊ systemu jest wysoka, poniewaø do konkretnej
obudowy moøna dopasowaÊ wiele rÛønych wk≥adÛw. ZarÛwno
wk≥ady rÛøniπce siÍ funkcjπ, iloúciπ pinÛw, jak i sposobem mon-
taøu przewodÛw mogπ byÊ samodzielnie wybrane i z≥oøone przez
uøytkownika.

Z≥πcza prostokπtne

Komponenty z≥πcz prostokπtnych wymieniono poniøej:
ï d≥awica kablowa,
ï obudowa wtyczki wejúcie ñ gÛrne/boczne,
ï wk≥ad mÍski + styki mÍskie,
ï wk≥ad øeÒski + styki øeÒskie,
ï obudowa gniazda.
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Rys. 3. Klamra (z lewej) oraz zacisk typu push-pull

Tabela 1. Przeglπd grup wyrobÛw firmy Lapp Kabel

Z≥πcze iloúÊ pionÛw napiÍcie Volt (V) natÍøenie (A)

EPICÆ H-A
3/4 250 10

10 ñ 48 250 16

EPICÆ STA 6 ñ 20 60 10

EPICÆ H-BE 6 ñ 48 400 16

EPICÆ Styk zaciskowy 6 ñ 48 500 16

EPICÆ II-BS 6 ñ 12 400 35

EPICÆ H-BVE 3 ñ 10 600 16

EPICÆ II-D
7/8 42/250 10

15 ñ 128 250 10

EPICÆ II-DD 24 ñ 216 250 10

EPICÆ MC 

modu≥ 3-pionowy 630 40

modu≥ 5-pionowy 400 20

modu≥ 10-pionowy 250 10

modu≥ 20-pionowy

modu≥ HF 630 25

modu≥ do przewodÛw
koncentrycznych

250

modu≥ wysoko
napiÍciowy

1000 16

modu≥ wysoko
napiÍciowy

1000 50

modu≥ zaciskowy 400 16

EPICÆ TB-H-BE 6 ñ 24 380 16

EPICÆ TB-II-D 16 ñ 64 250 10

R
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Z≥πcza prostokπtne stosowane sπ do po-
≥πczeÒ pomiÍdzy sprzÍtem elektrycznym
ñ do sterowania i/lub po≥πczeÒ zasilajπ-
cych.

Z≥πcza nigdy nie powinny byÊ roz≥πcza-
ne i ≥πczone pod napiÍciem elektrycznym.
Nieprawid≥owe po≥πczenie miÍdzy stykiem
a øy≥π prowadzi do zmniejszenia dystansu
miÍdzy stykami, co moøe powodowaÊ
przebicie i nieprawid≥owπ pracÍ z≥πcza.

Z≥πcza modu≥owe

Kolejnπ nowoúciπ w ofercie firmy Lapp
Kabel sπ z≥πcza modu≥owe. Ich najistot-

niejszπ cechπ jest rÛønorodnoúÊ zastosowa-
nia (moøliwoúÊ dowolnego dopasowania,
wymienne i znormalizowane elementy).
Do montaøu nie sπ potrzebne specjalne na-
rzÍdzia.

Z≥πcza tego typu dajπ moøliwoúÊ prze-
noszenia rÛønych sygna≥Ûw np. sterowania
i zasilania przy wykorzystaniu tej samej
obudowy. Poprzez dobÛr konkretnych mo-
du≥Ûw uøytkownik sam moøe zbudowaÊ
z≥πcze spe≥niajπce okreúlone funkcje. 

Wszystkie z≥πcza posiadajπ moøliwoúÊ
kodowania, co wyklucza ryzyko pomy≥ki
przy stosowaniu podobnie wyglπdajπcych
urzπdzeÒ w tej samej szafie sterowniczej. 

Dane techniczne:
ï napiÍcie: 63 ñ 1000 V,
ï prπd: 5 ñ 100 A,
ï styki zagniatane: odlewane / wyt≥aczane,
ï styki ≥πczone automatycznie,
ï iloúÊ stykÛw: 3 (COAX) / 4 / 5 /10 / 20 na

jeden modu≥.

System okrπg≥ych 
z≥πcz zespo≥owych 
Epic Circon Hybrid

Epic Circon Hybrid to system konstruk-
cji zespo≥owych do okablowania hybrydo-
wego z okrπg≥ymi ≥πcznikami wtykowymi
Contact Connectors. System dostosowany
jest do zdecentralizowanej, standaryzowa-
nej automatyzacji. Wysoki stopieÒ ochro-
ny IP 67 zapewnia bezawaryjne dzia≥anie
nawet w najsurowszych warunkach oto-
czenia. Uøytkownik ma moøliwoúÊ zapro-
jektowania w≥asnego systemu poprzez od-
powiedni dobÛr pasujπcych ≥πcznikÛw,
konwerterÛw oraz kabli hybrydowych
(úwiat≥owody z tworzywa sztucznego plus
przewody miedziane). Przyk≥adami zasto-
sowania Epic Circon Hybrid sπ struktury
magistrali polowych Fieldbus, czujniki
bezwzglÍdnej prÍdkoúci obrotowej, aktyw-
ne skrzynki I/O do okablowaÒ hybrydo-
wych Desina oraz uruchamianie zdecentra-
lizowanych przetwornic czÍstotliwoúci.

Epic Circon Hybrid posiada przy tym
wszystkie zalety úwiat≥owodowej transmi-
sji danych: brak zak≥ÛceÒ EMV, rozdzia≥
galwaniczny, wysokie szybkoúci transmisji
danych, ma≥y ciÍøar kabli, optymalne roz-
wiπzanie dla magistrali polowych Feldbus.
Znormalizowane standardy oraz podobne
technologie sprawiajπ, øe wyroby oferowa-
ne przez rÛønych producentÛw charaktery-
zujπ siÍ podobnymi parametrami, co u≥a-
twia dobranie zamiennika.

Poniøej wymieniono poszczegÛlne ro-
dzaje z≥πcz:
ï Epic Circon LS 1 oraz LS 1.5 ñ z≥πcza si-

≥owe i sygna≥owe,

luty 2006

f i r m y,  l u d z i e ,  p r o d u k t y

44

Rys. 4. Schemat budowy typowego z≥πcza przemys≥owego firmy Contact

Rys. 5. Schemat budowy styku

Rys. 6. Styki zagniatane

Rys. 7. Styki odlewane

Zalety:
ï popularnoúÊ na rynku,
ï moøliwoúÊ zagniatania maszynowego.
Wady:
ï wysoka cena.

Styki odlewane

Rys. 8. Typy obudÛw
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ï Epic Circon R 2.5 ñ z≥πcza sygna≥owe,
ï Epic Zylin R 2.5 ñ z≥πcza sygna≥owe,
ï Epic Circon PP1 ñ z≥πcza z tworzywa, ty-

pu Push-Pull dla niskich napiÍÊ,
ï Epic Circon R 3.0 ñ z≥πcza sygna≥owe dla

duøych iloúci stykÛw.
Schematyczny przeglπd najpopularniej-

szych grup wyrobÛw znajdujπcych siÍ
w ofercie firmy przedstawia tabela 1.

Proces kompletowania z≥πcza (wk≥ady +
obudowy)
1. WybÛr wk≥adu zgodnego z parametrami:
ï napiÍcie
ï natÍøenie
ï liczba stykÛw
ï rodzaj mocowania øy≥.

Kompletny wk≥ad to wk≥ad wtyczki (styki
mÍskie) i gniazda (styki øeÒskie).
2. Do wk≥adÛw na styki toczone lub wy-

t≥aczane naleøy dobraÊ komplet stykÛw
(mÍskie + øeÒskie) pasujπcych do prze-
kroju øy≥ przewodu.

3. WybÛr obudowy z serii podanej w ostat-
niej kolumnie tabeli 1 Wk≥ady, Typy za-
ciskÛw, Styki to dobÛr jednej pary z ta-
beli Obudowy:

ï obudowa swobodna + obudowa pulpito-
wa,

ï obudowa swobodna + obudowa coko≥o-
wa,

ï obudowa swobodna + obudowa swobod-
na dolna.

Naleøy zwrÛciÊ uwagÍ na dobÛr w≥aúci-
wej iloúci klamer do uchwytÛw i rozmiar
d≥awnicy.

RÛøne podzia≥y napiÍciowe i prπdowe,
zrÛønicowanie iloúci stykÛw oraz obudÛw
pozwala dobraÊ z≥πcze do rÛønych potrzeb
przemys≥u.

Firma Lapp Kabel w swojej ofercie po-
siada rÛwnieø ca≥y niezbÍdny asortyment
potrzebny przy zastosowaniach z≥πcz prze-
mys≥owych, zaczynajπc od narzÍdzi mon-
taøowych do z≥πcz, poprzez d≥awice Skin-
top i peszle Silvyn, koÒczπc na przewo-
dach Olflex.

Robert Mikulski

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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Rys. 9. Typy wk≥adÛw. Od lewej: wk≥ad ze stykami Ñna úrubkÍî; wk≥ad ze stykami lutowanymi STA, samozaciskowymi HBE; wk≥ad na styki zaciskane ñ to-
czone

Rys. 10. Z≥πcza prostokπtne

Rys. 11. Od lewej: obudowa pulpitowa wejúcie od do≥u, obudowa coko≥owa wejúcie boczne, obudo-
wa swobodna po≥πczenie kabel-kabel 

Rys. 12. Z≥πcza modu≥owe dajπ moøliwoúÊ prze-
noszenia rÛønych sygna≥Ûw np. sterowania i za-
silania przy wykorzystaniu tej samej obudowy

Rys. 13. System okrπg≥ych z≥πcz zespo≥owych Epic Circon Hybrid

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


