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snímače a měřicí technika

(obr. 15). Porozita krytky musí být vhod-
ně volena pro dané prostředí: jiné požadav-
ky jsou pro prostředí obsahující prašné čás-
tice, jiné pro prostředí s aerosoly, olejovou 
mlhou apod. Jestliže je dopravované množ-
ství plynu s částicemi prachu a dalších škod-
livin značné a částice jsou menší než poro-
zita krytky, filtrační vlastnosti krytky sondy 
nestačí a do měřicího traktu je nutné zařadit 
externí filtr, popř. ještě odlučovač oleje. Je 
nutné mít na paměti, že krytka měřicí sondy 
a všechny další prvky zařazené do plynové-
ho traktu (filtr, škrticí ventily, potrubí apod.) 
jsou z principu akumulátory vlhkosti a jako 
takové ovlivňují dynamiku měření. 

Měřicí sondu s návazným převodníkem, 
hygrometrem či analyzátorem je i přes uve-

dená ochranná opatření nutné nechat pravi-
delně rekalibrovat, a to v závislosti na expo-
zici v daném prostředí.
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„Rychleji, dále, výše, déle, cenově výhod-
něji – to jsou požadavky výrobců strojů, zaří-
zení a nástrojů, jejichž plnění je požadováno 
i od nás – výrobců kabelů,“ vysvětluje produk-
tový manažer mateřské firmy U. I. Lapp Volker 
Huber. Mají být obráběny stá-
le větší obrobky, a to při stá-
le kratších obráběcích časech. 
Důsledkem toho se zvyšují po-
jezdové rychlosti a zrychlení. 
Proto musí být pohyblivé díly 
malé a lehké, jak je to jen mož-
né. To platí i pro všechna elek-
trická, hydraulická, pneumatic-
ká a optická vedení, která jsou 
uspořádána v tzv. energetic-
kých řetězech (obr. 1).

Právě při rychlých a opa-
kovaných změnách polohy 
vyniká nový kabel skupiny 
Lapp pro energetické řetězy 
svou schopností snášet zrych-
lení až 50 m/s² při rychlosti do  
5 m/s a délce pojezdové dráhy 
do 3 m. Tím umožňuje výraz-
ně rychlejší a efektivnější pro-
voz ve srovnání s dosavadní-
mi kabely pro energetické řetězy. Kromě toho 
je možné zkrátit relativní doby rozjezdu a brz-
dění až o 96 %. Stručně řečeno, nový kabel še-
tří čas a zvyšuje produktivitu, a to při maxi-
mální životnosti, malých požadavcích na pro-
stor a malé hmotnosti.

Nový kabel pro efektivní energetické řetězy

I přes lepší vlastnosti zůstává kabel Ölflex 
Servo FD 796 CP na stejné cenové úrovni 
jako současné kabely Ölflex Servo FD. Dal-
ším přínosem pro zákazníka je také snazší ob-
jednávání a efektivnější skladování.

Popsaný kabel byl vyvinut skupinou 
Lapp ze Stuttgartu. Polyolefinová izolace 
s nízkou kapacitou se vyznačuje menšími 
svodovými proudy ovlivňujícími elektro-
magnetické chování, značnou odolností pro-
ti průrazu a dielektrickou pevností. Neobsa-

huje halogeny, je odolný proti plameni a zís-
kal všechny důležité certifikáty, jako je UL 
AWM, CSA AWM a VDE. V případě potře-
by může být kabel pro servomotory dodán 
i se samostatně stíněnými páry žil pro sig-
nální obvody pro kontrolu teploty ve vinu-
tí motoru nebo ve volitelně použitelné elek-
tromagnetické brzdě.

Nový kabel Ölflex Servo FD 796 CP je 
vyráběn ve stuttgartském závodě na výro-
bu kabelů skupiny Lapp. Aby byla trvale 
zajištěna potřebná úroveň jakosti, investo-

vala skupina Lapp do no-
vého zařízení na zkoušení 
kabelů pro energetické ře-
tězy, které je nyní instalo-
váno ve vlastním firemním 
zkušebním centru. Toto za-
řízení je schopno vystavo-
vat kabely extrémně velké-
mu dynamickému namáhání 
střídavým ohybem – na no-
vém zkušebním zařízení je 
možné vyvinout pojezdové 
rychlosti až 10 m/s a zrych-
lení až 100 m/s2.

Společnost LAPP KA-
BEL s. r. o. je součástí ce-
losvětově působící skupi-
ny Lapp. Majitelem skupi-
ny je rodina Lapp a pracuje 
v ní více než 2 800 zaměst-
nanců. Skupinu tvoří 40 dis-
tribučních a patnáct výrob-

ních firem. Centrála Lapp Group je v němec-
kém Stuttgartu. Obchodní zastoupení skupiny 
v České republice a na Slovensku vzniklo 
v roce 1993 a v současné době zaměstnává 
téměř 200 lidí.  

(LAPP KABEL s. r. o.)

Obr. 1. Kabel ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP v ener getickém řetězu, který se po-
hybuje s velkým zrychlením

Pod heslem „sedm jednou ranou“ představuje skupina Lapp nový kabel pro motory 
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP. Nejde přitom o žádnou pohádku. Nový kabel nahrazuje 
hned sedm kabelů pro servomotory a přináší uživatelům mnoho dalších výhod. Stutt-
gartská skupina Lapp se tímto řadí do první ligy světových výrobců kabelů pro servomo-
tory. Inovativní kabel Ölflex Servo FD 796 CP byl poprvé představen v listopadu 2011 
na veletrhu SPS/IPC/Drives v Norimberku.


