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Podróbki i kopie złączy 
elektrycznych 
na przykładzie fi rmy Lemo
Podrabianie wyrobów markowych przez nieuczciwych producentów złączy jest 
problemem na rynku elektroniki. W tym artykule uświadamiamy osoby zaintereso-
wane złączami o tych problemach, zwracamy uwagę na konieczność dokonywa-
nia świadomego wyboru oraz pokazujemy konsekwencje zaniedbań.

P odróbki elementów elek-
tronicznych, takich jak 
np. złącza, mogą okazać 

się problemem, zwłaszcza gdy 
klienci nie są właściwie poinfor-
mowani, co faktycznie kupują. 
Większość podróbek z zewnątrz 
przypomina swoje markowe pier-
wowzory. Nie dorównują im jed-
nak precyzją wykonania oraz 
w większości przypadków nie 
spełniają specyfi kacji technicznej 
oraz wymagań norm.

Często nieoryginalny element 
trafi a do wysokiej klasy sprzętu 
i naraża użytkownika na awarie 
lub przynajmniej na wadliwe dzia-
łanie. Kolejnym problemem mogą 
być zakłócenia w pracy urządze-
nia, np. pomiary mogą być obar-
czone dodatkowym błędem lub 
mogą występować problemy z in-
tegralnością transmitowanych sy-
gnałów. Takie niekorzystne aspek-
ty mogą dyskredytować producen-
ta sprzętu w oczach jego klientów 
i uderzają w jego markę. Na pew-
no niedopuszczalne jest stosowa-
nie nieoryginalnych produktów 
w aplikacjach krytycznych, takich 
jak medycyna, wojsko, przemysł 
lotniczy czy kosmiczny, gdzie od 
poprawnego działania może zale-
żeć czyjeś życie lub zdrowie.

Złącza wysokiej jakości, a wśród 
nich te fi rmy Lemo, są elementa-
mi o wysokiej precyzji. Materiały 
są starannie selekcjonowane, a tole-
rancje pasowania elementów są bardzo 
małe, dzięki czemu zapewnione są wyso-
kie parametry w zakresie obciążalności 
i konstrukcji mechanicznej i wchodzące 

w skład części współpracują niezawod-
nie przez bardzo długi czas. 

Firma Lemo jako wiodący producent 
złączy push-pull często spotyka się z ko-
piowaniem jej myśli technicznej i próbuje 

z tym walczyć różnymi sposoba-
mi. Pierwszy to edukacja klientów 
poprzez transfer wiedzy i ekspo-
zycję podróbek. Przykładów do-
starczają klienci, nierzadko nie-
świadomie, gdy przesyłają do pro-
ducenta te elementy w celu iden-
tyfi kacji oraz zbadania, jako re-
klamację, często nawet nie wie-
dząc, że są one nieoryginalne. 
Drugim sposobem jest zakup złą-
czy kontrolowany przez specjali-
stów fi rmy i poddanie ich testom 
w laboratorium.

Typowe problemy 
z podróbkami

Typowe problemy imitacji pro-
duktów Lemo widać zwykle już 
na pierwszy rzut oka, nawet niż-
szą wytrzymałość mechaniczną. 
Wysokiej jakości złącza mają ży-
wotność na poziomie kilku tysię-
cy cykli łączeniowych, podczas 
gdy imitacje już po kilkuset połą-
czeniach wykazują oznaki zuży-
cia i nie nadają się do dalszej eks-
ploatacji.

Niższa jest ich obciążalność 
prądowa oraz temperaturowa. 
Standardowe złącza dobrej ja-
kości muszą spełniać wszyst-
kie parametry, jakimi są opi-
sywane w ulotkach czy kartach 
katalogowych, a odpowiedzial-
ni producenci to gwarantują. 
Przykładowo dla plastikowych 

złączy z serii Redel maksymalna tem-
peratura pracy obudowy wynosi 150ºC, 
a dla samego izolatora jest to 250ºC. 
Jeden z klientów zwrócił się do Lemo 
przekonany, że ma do czynienia właśnie 
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ze złączem Redel i opisał sytuację, gdzie 
przy temp. ok. 95ºC złącze się odkształ-
ciło. Po zweryfi kowaniu okazało się, że 
była to podróbka.

Odbarwienia i zniekształcenia lub na-
wet zwarcia, gdy uszkodzeniu ulegnie 
izolator, pojawiają się już podczas mon-
tażu (lutowania). Znane są przypadki 
uszkodzenia złączy medycznych pod-
czas sterylizacji.

Materiały są gorszej jakości. Aby spro-
stać wysokim wymaganiom, złącza mu-
szą być wykonywane z najlepszych mate-
riałów. Przeciwieństwem są tanie imita-
cje, w których np. zamiast warstwy zło-
ta na stykach używana jest cienka pa-
sywacja przypominająca złoto jedynie 
kolorem. Ulega ona szybkiemu wytar-
ciu, przez co złącze traci swe własności 
już po kilkudziesięciu cyklach połącze-
niowych. Równie istotny jest materiał 
izolatora. W złączach Lemo stosowany 
jest wysokiej jakości polimer o nazwie 
PEEK, natomiast w tanich podróbkach 
izolator jest tylko wizualnie podobny do 
oryginału. 

W podróbkach są też materiały nie-
bezpieczne dla zdrowia. Znane są przy-
padki odzyskiwania ze złomu meta-
li szlachetnych, które wcześniej zosta-
ły skażone pierwiastkami radioaktyw-
nymi, np. cezem-137 lub kobaltem-60. 
Materiały te są pozyskiwane np. z nie-
czynnych elektrowni jądrowych, a na-
stępnie przetapiane w krajach Trzeciego 
Świata, skąd są wprowadzane w spo-
sób niekontrolowany do łańcucha do-
staw fi rm szukających oszczędności. 
Odpowiedzialni producenci nie mogą 
sobie pozwolić na tego typu kompro-
misy, a ich dostawcy, z którymi blisko 
współpracują, są pod ścisłym nadzo-
rem. Podobnie się ma sprawa z prze-
strzeganiem norm ograniczających uży-
cie substancji niebezpiecznych, takich 
jak ołów, rtęć i kadm (RoHS). Trudno  
stwierdzić, jakie ilości tych substan-
cji niebezpiecznych zawierają podrób-
ki, ponieważ nie ma możliwości uzy-
skać wiarygodnego potwierdzenia od 
ich producentów. 

Kolejny problem to niewielka staran-
ność wykonania i obróbki takich złą-
czy. Producenci podróbek często wy-
korzystują niewykwalifi kowanych pra-
cowników, maszyny oraz narzędzia, 

które nie są odpowiednio serwisowane 
i utrzymywane w odpowiednim stanie 
lub są to wyeksploatowane linie, które 
renomowane fi rmy sprzedały na złom. 
Narzędzia mogą być nieostrzone lub 
rozkalibrowane, a prace nimi są wyko-
nywane w pośpiechu. Skutkuje to np. 
nieestetycznym wykonaniem oraz wy-
stępowaniem zadziorów i wiórów (brak 
gratowania). Skutki takich działań wi-
dać na zdjęciach.

Jeszcze innym problemem jest brak 
powtarzalności produktów. Topowi pro-
ducenci złączy są w stanie zapewnić do-
stawy niezmienionych konstrukcyjnie 
elementów przez bardzo długi czas – li-
czony w latach. Pozwala to producentom 
wykorzystującym tego typu elementy na 
planowanie procesów produkcyjnych 
w skali dziesięcioleci, co jest wygodne 
dla obydwu stron. Przeciwieństwem są 
znów fi rmy mniej znane, które potrafi ą 
zmieniać bardzo dynamicznie specyfi -
kację wprowadzonego już na rynek pro-
duktu w zależności od partii zakupio-
nych materiałów lub niespodziewanie 
zaprzestać całkowicie jego produkcji bez 
wcześniejszej informacji skierowanej do 
swych klientów.

Etyka biznesu i wymagania 
prawne

Poza kwestiami technicznymi jest jesz-
cze wiele czynników związanych z od-
powiedzialnym biznesem. Renomowane 
fi rmy prowadzą działalność w sposób 
etyczny oraz przejrzysty. Wiąże się to 
z pozyskiwaniem materiałów od spraw-

dzonych dostawców, którzy nie 
wykorzystują do pracy dzie-
ci, a materiały nie są tzw. kon-
fl iktowe (pochodzące z tere-
nów, na których toczą się kon-
fl ikty zbrojne). Aby poprzeć te 
zapewnienia, znani producen-
ci są w stanie przedstawić nie-
zbędne certyfi katy i zaświad-
czenia o pochodzeniu, a co nie-

koniecznie są w stanie uczynić produ-
cenci tańszych zamienników. 

Falsyfi katy markowych złączy najczę-
ściej nie spełniają wymagań UL i używa-
jąc ich do urządzeń, które w przyszłości 
mają być certyfi kowane, można narazić 
się na trudności. 

Nie mają też dopuszczeń medycznych, 
np. FDA. Sprzęt medyczny, aby mógł zo-
stać dopuszczony do sprzedaży, musi 
uzyskać stosowne zgody, np. w USA wy-
daje je agencja FDA. Organizacje te, te-
stując urządzenie, kładą duży nacisk na 
bezpieczeństwo dla użytkowników. 

Inny ważny problem to brak dostęp-
nej dokumentacji, brak ewidencji, brak 
możliwości identyfi kacji produktu.

Znani producenci, czy to podzespo-
łów, czy np. fi rmy z branży EMS, wpro-
wadzają tzw. identyfi kowalność (tracea-
bility) produktu końcowego. Pozwala to 
w łatwy sposób wyeliminować ewentu-
alne wady lub błędy w procesie produk-
cyjnym. Firma Lemo prowadzi właśnie 
takie śledzenie swoich produktów, co 
umożliwia późniejszą eliminację zgłasza-
nych przez klientów wad lub innych pro-
blemów. Takich działań raczej nie można 
oczekiwać od mało znanych producen-
tów, którzy nawet nie zawsze mają dzia-
ły kontroli jakości.

Podsumowanie 
Firma Lemo toczy nieustaną walkę 

z podróbkami swych złączy, i co waż-
ne, liczy też na pomoc swoich klien-
tów. Stąd prośba o kontakt z nami, je-
żeli macie Państwo wątpliwości, czy po-
siadacie, zakupiliście lub czy ktoś Wam 
oferuje rzeczywiście oryginalne złącza 
Lemo. Chętnie pomożemy w identyfi ka-
cji. Na zdjęciach pokazujemy przykłado-
we podróbki. Dla potrzeb artykułu wy-
braliśmy te, które nie wymagają dodat-
kowego opisu i gdzie nie ma wątpliwo-
ści, które złącze jest oryginalne.
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