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Kwestie związane z przejściami kablowymi – wpusty kablo-
we, przepusty kablowe, dławnice itp. – nierzadko giną z pola 
widzenia projektantów, producentów lub osób odpowiedzial-
nych za utrzymanie ruchu. Stanowią one bowiem niewielki 
element w porównaniu do całości zadań związanych z funk-
cjonowaniem instalacji czy urządzeń. Tymczasem taki szcze-
gół, jak dobrej klasy dławnica lub stabilność eksploatacyjna 
obudowy przy szerokich zmianach parametrów otoczenia, 
może decydować o sukcesie całej, zwykle bardzo kosztownej 
inwestycji! Właściwy dobór i jakość montażu wpustu kablo-
wego ma niekiedy bardzo istotny wpływ na bezpieczeństwo 
– zwłaszcza przy instalacjach w strefach zagrożonych wy-
buchem. Jakość podłączeń, które stanowią łatwo i często 
sprawdzany element, dowodzi staranności i profesjonalizmu 
konstruktora, wykonawcy i obsługi instalacji bądź maszyny.

Odpowiadając na coraz częstsze sygnały płynące od Klien-
tów, firma Automatic Systems Engineering powołała do ist-
nienia Centrum Uszczelnień Kablowych. Zadaniem Centrum 
jest doradztwo i dobór rozwiązań technicznych w zakresie 
uszczelnień przejść kablowych i dławnic oraz szkolenia z za-
kresu prawidłowego ich doboru i montażu. 

Dobór odpowiedniej dławnicy nie jest sprawą prostą. Zależy 
on od rodzaju obudowy, miejsca występowania, rodzaju zbro-
jenia, rozmiaru i rodzaju gwintu, średnicy zewnętrznej i we-
wnętrznej powłoki izolacyjnej przewodu, grubości zbrojenia oraz 
materiału, z jakiego powinna być wykonana dławnica kablowa. 
Specjaliści z Centrum Uszczelnień Kablowych służą profesjo-
nalnym doradztwem w tym zakresie. Bazując na swojej wie-
dzy i doświadczeniu, pozwolą uniknąć niedopatrzeń i błędów, 
a w konsekwencji – powstania zagrożeń i strat związanych 
z niewłaściwym doborem i montażem wpustu kablowego.

Wojciech Panfil – Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

Centrum Uszczelnień Kablowych – doradztwo, 
szkolenia i dobór najlepszych rozwiązań 
technicznych
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Z działaniami Centrum wiąże się oferta handlowa zawierają-
ca szeroką gamę produktów renomowanych producentów. Są 
to przede wszystkim dławnice wraz z akcesoriami dodatkowy-
mi oraz modułowe systemy uszczelnień przejść kablowych – 
zarówno w wykonaniu zwykłym, jak i do zastosowań specjal-
nych w strefach zagrożonych wybuchem. Oferowane przez 
Centrum wpusty kablowe posiadają bardzo wysoką jakość, 
wybierane są często ze względu na swoje walory technicz-
ne z zachowaniem konkurencyjnej ceny i dobrych warunków 
dostaw.

Instalacja wpustów kablowych w niektórych wypadkach, jak 
np. przy doborze dławnic do kabli zbrojonych, może być ope-
racją o dużym stopniu komplikacji. Centrum może przeszkolić 
instalatora i pracowników nadzoru bądź dostarczyć filmy in-
struktażowe. Zakres szkoleń obejmuje montaż dławnic (od naj-
prostszych poprzez te najbardziej skomplikowane, np. wpusty 
zalewane) oraz montaż modułowego systemu przejść kablo-
wych. Każdy rodzaj szkolenia kończy się uzyskaniem certyfika-
tu, który potwierdza zdobyte umiejętności i kwalifikacje.

Otwierając Centrum, oddajemy do dyspozycji klientów wie-
dzę i doświadczenie inżynierów, uzyskane podczas wielolet-
niej praktyki w zakresie doboru, dostaw i szkoleń dla zakładów 
przemysłowych, wytwórców urządzeń i firm wykonawczych.

Przegląd oferowanych rozwiązań Centrum 
Uszczelnień Kablowych

Wpusty kablowe – rozwiązania przemysłowe

Standardowe dławnice kablowe 

Wykonane są z wysokiej jakości tworzywa (poliamid w 3 
wersjach kolorystycznych), mosiądzu lub mosiądzu niklowa-
nego. Występują w 3 rodzajach gwintów: metrycznym M, Pg 
i calowym NPT. Posiadają stopień ochrony IP 68 – 10 ba-
rów. Każda dławnica z tworzywa ma zabezpieczenie przed 
niepowołanym odkręceniem dzięki specjalnym wypustom na 
wewnętrznej stronie dokręcanego korpusu. 

Dławnice do kabli ekranowanych

Dławnice ekranowane do odprowadzania impulsów elektro-
magnetycznych zapewniają niezawodny kontakt z ekranem 
kabla. Występują w trzech rodzajach gwintów (Pg, M i NPT), 
z elastyczną odgiętką oraz z odciążeniem kabla. Wykonane 
są z mosiądzu niklowanego i posiadają najwyższy stopień 
ochrony IP 68 – 10 barów. Występują w wykonaniu dla stref 
zagrożonych wybuchem (obudowa Ex e) oraz do zastosowań 
przemysłowych.

Do dławnic dla kabli ekranowanych stosujemy specjalnie 
do nich przeznaczoną nakrętkę EMV z wystającymi ząbkami, 
które po dokręceniu wbijają się w metalową obudowę, zapew-
niając lepszy styk.

Standardowe dławnice kablowe

Dławnice do kabli ekranowanych
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Wpusty kablowe do zastosowań specjalnych

Występują w wersji przemysłowej oraz z przeznaczeniem do 
stref zagrożonych wybuchem w obudowie Ex e i są przezna-
czone do stosowania w elektrycznych maszynach i urządze-
niach zgodnie z EN 60079-0 i EN 60079-7.

Dławnice do kabli płaskich

Ze względu na zastosowanie dopasowanej wkładki niezbęd-
ne jest precyzyjne określenie wymiarów uszczelnianego kabla. 
Wpusty występują w trzech rodzajach gwintów (Pg, M i NPT), 
wykonane są z tworzywa oraz mosiądzu niklowanego. 

Dławnice wielootworowe

Wpusty kablowe przeznaczone dla wielu kabli o tej samej 
średnicy. Oferujemy szeroką gamę wkładek z możliwością 
uszczelnienia do 7 kabli w jednej dławnicy. Wpusty występu-
ją w trzech rodzajach gwintów (Pg, M i NPT), wykonane są 
z tworzywa oraz mosiądzu niklowanego.

Dławnice mini oraz XL

Miniaturowe wpusty wodoszczelne wykonane są z mosią-
dzu niklowanego dla kabli o średnicy od 2 do 6 mm. Stopień 
ochrony IP 68. Natomiast dla kabli o średnicy zewnętrznej 
od 48 do 90 mm posiadamy w ofercie wpusty kablowe (XL) 
o rozmiarze gwintu od M63 x 1,5 do M110 x 2. Ponadto wpu-
sty XL przewidziane są dla uszczelniania rur i posiadają gwint 
rurowy od G 2 i ½” do G4”.

Dławnice kablowe z odgiętką

Posiadają elastyczne zabezpieczenia kabla (wykonane z po-
liamidu lub mosiądzu niklowanego). Zalecane do stosowania 
wszędzie tam, gdzie okolice wejścia kabla do dławnicy mogą 
być narażone na uszkodzenia mechaniczne.

Dławnice kątowe

Służą do uszczelnienia i przytrzymania kabla w miejscu, 
w którym musi on zostać wygięty pod kątem 90° i poprowa-
dzony w innym kierunku zaraz po wyjściu z obudowy. Wystę-
pują w wersji zwykłej, z elastyczną odgiętką lub z obrotowym 
trzpieniem. Wpusty występują w trzech rodzajach gwintów 
(Pg, M i NPT).

Systemy peszli i dławnic peszlowych

Dławnice peszlowe służą do prawidłowego zabezpieczenia 
peszli wchodzących w obudowę. Mogą występować w wersji 
tylko dla peszli lub też w wersjach DUO, tzn. do jednoczes-
nego uszczelniania kabla w peszlu oraz do zamocowania rury 
osłonowej w obudowie. Mogą być wykonane z tworzywa lub 

Dławnica do kabli płaskich

Dławnica wielootworowa

Dławnica mini

Dławnica kablowa z odgiętką

Dławnica kątowa
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z mosiądzu niklowanego. Wpusty występują w dwóch rodza-
jach gwintów (Pg, M). Centrum dostarczy również odpowied-
nie peszle odporne na warunki atmosferyczne (UV) oraz pod-
pory podtrzymujące rury osłonowe.

Wpusty kablowe – rozwiązania dla stref zagrożonych wy-
buchem Ex 

Dla większości wymienionych wcześniej rozwiązań wpu-
stów w wykonaniu przemysłowym istnieją odpowiedniki 
z przeznaczeniem do stref zagrożonych wybuchem zarówno 
w wersji Exe, jak i Exd.

Dławnice specjalistyczne dla kabli zbrojonych

Występują w wersji przemysłowej oraz z przeznaczeniem 
dla stref zagrożonych wybuchem w obudowie Ex e, Ex d oraz 
Ex nR (potrójnie certyfikowane) dla strefy 1, strefy 2 i strefy 
22 oraz z przeznaczeniem dla aplikacji górniczych.

Rodzaje dławnic do kabli zbrojonych:

• dławnice dla kabli zbrojonych oplotem,
• dławnice dla kabli zbrojonych pojedynczym drutem,
• dławnice dla kabli zbrojonych stalową taśmą,
•  dławnice uniwersalne dla każdego zbrojenia kabla (Triton 

T3CDS),
•  dławnice zalewane uniwersalne dla każdego rodzaju zbro-

jenia (PX2K, Rapid Ex).

 Dławnice ze stali nierdzewnej i aluminium dla wymagają-
cych aplikacji

W przypadku, gdy mamy do czynienia z wymagającymi 
warunkami środowiskowymi, jak atmosfera solna, opary che-
miczne lub inne agresywne związki, należy zastosować od-
powiedni rodzaj materiału, z którego powinna być wykonana 
dławnica kablowa. W tym celu mamy do wyboru dławnice 
kablowe wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali nierdzew-
nej kwasoodpornej. Natomiast wtedy, gdy niezbędne jest za-
chowanie odpowiedniego ciężaru danej konstrukcji, można 
zastosować dławnice bardzo lekkie wykonane z aluminium. 
Wszystkie te rozwiązania mogą być w wykonaniu zarówno 
Ex e, jak i Ex d.

Dławnice oddychające/drenażowe

Przeznaczone są do obudów w wykonaniu Ex e i Ex d po-
datnych na kondensację pary wodnej i wilgoć podczas normal-
nej pracy. Wpusty te pozwalają bezpiecznie odprowadzić parę 
wodną z obudowy, nie tracąc przy tym stopnia ochrony IP. 
Dławnica instalowana zawsze od dołu obudowy odprowadza 
wilgoć oraz zapobiega jednocześnie przedostaniu się powie-
trza z zewnątrz do środka.

Dławnica peszlowa

Dławnica specjalistyczna dla kabli zbrojonych

Dławnica ze stali nierdzewnej

Dławnica drenażowa
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Akcesoria

Do każdego typu dławnicy przewidziany jest pełen zakres 
niezbędnych akcesoriów dodatkowych, takich jak przeciwna-
krętki, zaślepki, oringi, reduktory, adaptery, podkładki uziemia-
jące oraz profesjonalne klucze do ich przykręcania. Należy tu 
wspomnieć o szczególnie podkreślanym zaleceniu producen-
tów wpustów kablowych, aby posługiwać się prostymi narzę-
dziami przewidzianymi specjalnie do ich montażu – gwarantuje 
to zachowanie właściwych sił w dokręceniu dławnicy i po-
prawną jej pracę w trakcie eksploatacji.

Przepusty kablowe – modułowy system uszczelnień 
przejść kablowych MCT Brattberg

Podstawową ideą koncepcji systemu MCT Brattberg jest 
jego prostota. Konstrukcja opiera się na dwóch elementach: 
ramie i modułach uszczelniających. Uszczelnienie osiągamy 
poprzez umieszczanie modułów dookoła kabli lub rur w ramie 
i sprężenie mechaniczne wytwarzane przez urządzenie kom-
presujące.

Ta prosta koncepcja gwarantuje nie tylko ochronę przed og-
niem, wodą i gazem, ale również chroni i zabezpiecza przed 
dymem, związkami chemicznymi, promieniami UV, radiacją, 
eksplozjami, starzeniem się materiału, zmianami temperatury 
i ciśnienia oraz przed szczurami i innymi gryzoniami. Nadaje 
się także do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem 
(Ex), uszczelniając kable i przewody przechodzące od strefy 
bezpiecznej do zagrożonej wybuchem.

System przejść kablowych MCT Brattberg posiada certyfikat 
ATEX dla strefy 1 gazowej i pyłowej: Ex II 2 GD  Ex e II Ex tD 
A21 IP66/IP67 Baseefa 08 ATEX 0016X.

Dodatkowo dzięki specjalnemu wykonaniu system pozwala 
uszczelniać i zabezpieczać kable i przewody ekranowane przed 
interferencją pól elektromagnetycznych (EMP/EMI). Kolejnym 
walorem tego systemu jest stała możliwość wprowadzania 
w nim zmian (wymiana kabli lub ich dokładanie) przy jedno-
czesnym zachowaniu wymienionych powyżej cech. 

Części składowe systemu

Ramy prostokątne pojedyncze i multi

Standardową ramą jest rama pojedyncza z kołnierzem RGB. 
W zależności od liczby kabli i ich średnic zewnętrznych ramy 
mogą występować w różnych konfiguracjach zarówno na sze-
rokość, jak i na wysokość.

Ramy okrągłe RGP

Rama okrągła RGP wykonana z materiału Lycron jest 
przeznaczona do montażu w okrągłych otworach lub ru-
rach. Dostępna jest w sześciu średnicach od 50 do 200 mm  

Dla każdego typu dławnicy przewidziany jest pełen zakres nie-
zbędnych akcesoriów dodatkowych

System uszczelnień przejść kablowych MTC Brattberg

i wypełniana standardowymi modułami uszczelniającymi MCT. 
Części metalowe ramy wykonane są ze stali galwanizowa-
nej lub nierdzewnej kwasoodpornej. Każde z proponowanych 
przez nas uszczelnień może występować również w wersji dla 
istniejących już w konstrukcji kabli i rur.

Moduły uszczelniające dopasowane i wypełniające

Podstawą systemu jest materiał o nazwie Lycron, z którego 
wykonane są wszystkie moduły i urządzenia kompresujące. 
Posiadają one bardzo niski wskaźnik dymności podczas po-
żaru, a wydzielany dym nie zawiera halogenków, które stwa-
rzają zagrożenie dla życia ludzkiego. Ponadto wszystkie ele-
menty wykonane z tworzywa Lycron są wstępnie smarowane 
i nie wymagają wykonywania dodatkowych czynności w celu 
zmniejszenia tarcia między modułami, co ułatwia jednocześnie 
demontaż przejścia kablowego.

Zakres modułów uszczelniających obejmuje kable między 
3,5 a 101,5 mm średnicy zewnętrznej. Nadwyżka wolnego 
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Certyfikat szkoleń Centrum Usług Kablowych

miejsca w każdej ramie wypełniana jest za pomocą modułów 
wypełniających, które w przyszłości mogą posłużyć do wpro-
wadzania nowych kabli w przegrodę.

Moduły uszczelniające elastyczne Addblock

W przypadku, gdy uszczelniane kable bądź rury nie są pre-
cyzyjnie zdefiniowane, można zastosować specjalne moduły 
elastyczne typu Addblock z tolerancją w zakresie uszczelnia-
nia 5 mm. Poprzez odrywanie dołączonych listków o różnych 
grubościach i osadzaniu ich w module jesteśmy w stanie do-
pasować się do 66 różnych średnic kabli i rur w zakresie od 
3,5 mm do 69,5 mm. 

Uszczelnienie za pomocą modułów typu Addblock jest tak 
samo prawidłowo zabezpieczone i ściśnięte, jak przy modu-
łach standardowych. Oba rodzaje modułów mogą być użyte 
jednocześnie w przejściu kablowym, czyniąc system uszczel-
nień MCT Brattberg bardziej elastycznym.

Przekładka stabilizująca Stayplate

Specjalna przekładka Stayplate równomiernie rozprowadza 
siły rozporowe, jakimi na przejście działa urządzenie sprężają-
ce. Ponadto służy jako zakotwiczenie modułów w ramie, nie 
dopuszczając do ich wypadnięcia podczas sprężenia lub pod-
czas wpływu wysokich ciśnień. 

 Urządzenia kompresujące PTG-120 oraz STG-1 + płyta 
kompresująca

Urządzenie sprężające PTG 120 lub STG-1 wraz z płytą 
kompresującą jest umieszczane w ramie po wypełnieniu ram 
dobranymi wcześniej modułami w celu zamknięcia i uszczel-
nienia przejścia kablowego.  

Rozwiązania EMC

Ochronę przed interferencją pól elektromagnetycznych rea-
lizuje się przez stosowanie urządzeń zapewniających kompa-
tybilność elektromagnetyczną (EMC) – zarówno wewnętrzną 
(działania samego urządzenia), jak i zewnętrzną (brak gene-
rowania zakłóceń zewnętrznych w stosunku do urządzenia). 
Dla uniknięcia problemów z tym związanych stosuje się kable 
odpowiedniej klasy z ekranowaniem przewodu. 

System modułów specjalnej budowy zapewnia dzięki swym 
własnościom ochronę przed zakłóceniami i możliwość przyłą-
czenia ekranu przewodu do uziemienia. Jednocześnie działa 
jak ekran w przejściu kablowym pomiędzy ściankami. Te właś-
ciwości zapewniono, wprowadzając do modułów uszczelnia-
jących równomiernie rozłożone płatki cienkich blaszek ze stali 
hartowanej.  

Szkolenia i certyfikacja

Centrum Usług Kablowych posiada wykwalifikowaną kadrę 
inżynierów, którzy przeprowadzają specjalistyczne szkolenia 
z zakresu prawidłowego doboru i montażu dławnic kablowych 
(poczynając od najprostszych poprzez najbardziej skompliko-
wane, np. wpusty zalewane, na szkoleniach z zakresu modu-
łowego systemu przejść kablowych kończąc).

Każdy rodzaj szkolenia kończy się uzyskaniem certyfikatu, 
który potwierdza zdobyte umiejętności i kwalifikacje.

Kontakt:
Centrum Uszczelnień Kablowych Automatic Systems 
Engineering
ul. Narwicka 6
80-557 Gdańsk
tel. 58 520 77 60, fax 58 346 43 44 
e-mail: komponenty@ase.com.pl
www.przepustykablowe.pl


