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Una dintre problemele majore o constituie modul în
care ecranul cablului este pus galvanic la potenflialul pæ-
mântului. Grupul LAPP propune cele mai inovative sisteme
care sunt incluse în presetupa destinatæ sigilærii cablului.

Sæ examinæm o variantæ veche de punere la masæ a
ecranului: cablul trecut prin presetupæ intræ în dulapul
electric, ecranul cablului este despletit, ræsucit sub forma
unui conductor, izolat cu un tub electroizolant øi conectat
printr-un papuc la bareta de masæ.

La prima vedere, putem decela un volum de muncæ
mare, desfæøurat în interiorul dulapului electric (un spafliu
relativ înghesuit), într- o poziflie incomodæ (aplecat).

La o analizæ mai atentæ, putem constata însæ alte incon-
veniente care pot duce la o funcflionare haoticæ a instalafliei.
Dulapul electric, cu uøa închisæ, poate fi considerat o cuøcæ
Faraday care protejeazæ circuitele electrice interioare de
influenfla zgomotului electromangetic caracteristic mediului
industrial. Porfliunea din ecranul cablului electric cuprinsæ
între presetupa de intrare øi bareta de masæ este parcursæ de
curenflii electrici datorafli inducfliei. Aceastæ porfliune se
transformæ într-o antenæ de emisie pe care noi ne-am
“instalat-o“ în interiorul dulapului electric. În consecinflæ,
circuitele electrice interioare dulapului sunt parazitate per-
manent. Efectele acestui bruiaj permanent nu pot fi estimate
în amænunt, deoarece vîrfurile de curent absorbite de con-
sumatori mari, cu curbe de sarcinæ aleatorii, pot crea la un
moment dat tensini induse, care vor genera curenfli de
intensitate mare în ecranul cablului.

Sunt cunoscute defecte ciudate care conduc, de exemplu,
la blocarea automatelor programabile, færæ explicaflii aparent
normale. Una din cauzele care poate fi bænuitæ este apariflia
semnalelor parazite peste semnalele utile. Circuitele de
semnal analogic mic  sunt printre cele mai uøor de perturbat
øi acestea pot conduce la distorsionarea proceselor indus-
triale, cu rezultate materiale grave.

Grupul Lapp a alocat resurse umane øi materiale impor-
tante pentru soluflionarea problemei punerii ecranului la
masæ în cel mai bun mod. Deoarece nu existæ încæ un set de
reguli referitoare la testarea presetupelor EMC, labora-
toarele Lapp au elaborat o metodologie similaræ cu cea
folositæ pentru testarea cablurilor ecranate. Caracteristicile
frecvenflæ – atenuare au condus la rezultate care atestæ
calitatea superioaræ a sistemelor folosite de grupul Lapp.
Chiar øi în domeniul frecvenflelor înalte, pânæ la nivelul

sutelor de MHz,  acolo unde impedanfla de punere la masæ
are o influenflæ foarte importantæ, testele au relevat un
comportament foarte bun al solufliile practice realizate de
specialiøii Lapp.

Au  fost folosite douæ metode de evaluare ale perfor-
manflelor electrice respectiv al ræspunsului în frecvenflæ:
deviaflia impedanflei – deviaflia atenuærii øi metoda triaxialæ.

Un raport asupra rezultatelor poate fi gæsit în catalogul
Lapp, în cadrul anexei tehnice T23-2.

Principiul de bazæ este punerea la masæ a ecranului
cablului la interfafla între exteriorul dulapului øi dulap, adicæ
la nivelul presetupei. Apoi a fost gândit un sistem care sæ
conducæ la o impedanflæ minimæ de punere la masæ, aceasta
realizându-se prin contact cu ecranul cablului pe 360 grade
øi un contact galvanic sigur între corpul presetupei øi tabla
dulapului.

MMææssuurrii  ddee  pprrootteeccflfliiee  îîmmppoottrriivvaa  zzggoommoottuulluuii
eelleeccttrroommaannggeettiicc  llaa  ffaabbrriiccaarreeaa  dduullaappuurriilloorr  eelleeccttrriiccee
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Aøa au luat naøtere presetupele SKINTOP MS-M
BRUSH, cea mai inovativæ presetupæ din lume. Domeniul
de sigilare al familiei de presetupe este impresionant:  între 9
øi 98 mm.

Atenfli la toate aspectele, specialiøtii LAPP au creat un
sistem de sigilare care, pentru diametre ale cablurilor mai
mari de 53 mm, asiguræ strângerea garniturii de etanøare pe
douæ diametre, preluând astfel eforturile mecanice de
îndoire.

Piuliflele aferente acestor presetupe sunt proiectate cu
muchii aøchietoare pe colflurile hexagonului astfel încât, prin
strângerea piuliflei, vopseaua dulapului este tæiatæ øi piulifla
asiguræ un contact electric garantat în timp øi cu impedanflæ
electricæ minimæ.

Grupul LAPP a militat întotdeauna pentru soluflii teh-
nice care sæ economiseascæ timpul destinat montajului.
Presetupele SKINTOP MS-M BRUSH demonstreazæ pe
deplin acest fapt. Pentru un montaj sigur al cablului ecranat
este suficient sæ se îndepærteze un inel din mantaua exte-
rioaræ a cablului. Prin introducerea cablului în presetupæ se
obfline un contact galvanic perfect între ecranul cablului øi
corpul presetupei, prin intermediul periei din bronz øi o
sigilare IP68 sau chiar IP69K pentru domeniul M25 – M63. 

Reducerea timpului este coroboratæ cu certitudinea
calitæflii perfecte. Aceste douæ consideraflii ar putea fi suficiente
pentru orice om de tehnicæ sau pentru un bun manager.

Grupul LAPP a împins mai departe limitele imaginafliei
tehnice øi a creat un sistem cu totul unic în lume: piulifla cu
rol de punere la masæ a ecranului, SKINTOP BRUSH
ADD-ON. Unicitatea solufliei este datæ de raportul cost -
performanflæ iar sistemul, compus dintr-o presetupæ din
poliamid combinatæ cu o piuliflæ care pune la masæ ecranul
cablului, aduce garanflia performanflei maxime la preflul
minim posibil.

Specialiøtii LAPP KABEL România væ stau alæturi
pentru a væ ajuta sæ gæsifli solufliile optime necesare afacerii
dumneavoastræ. 
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