
Media dla przemysłowych sieci Ethernet
Kompletne rozwiązanie dla sieci Ethernet 
i architektury zintegrowanej



Okablowanie RJ45 – biuletyn 1585J
Wytrzymałe rozwiązanie sieciowe z  •	
bezpiecznym połączeniem i odciążeniem  
naprężenia przewodu daje właściwy  
promień gięcia, maksymalizuje  
elastyczność i zapewnia niezawodne  
zatrzymanie osłony
Różnorodne opcje kabli: nieekranowane dostępne w  •	
wersjach TPE, PCW i Plenum, ekranowane dostępne w  
wersjach PCW i PUR
Kable ethernetowe 600 V do aplikacji wysokonapięciowych•	
Odpowiednie dla M•	 1I1C2E2

Cat 5e•	

Okablowanie Variant 1 – biuletyn 1585B
Złącze RJ45 z ochronną  •	
obudową termoplastyczną lub  
odlewaną cynkową, zapewniające  
stopień ochrony IP67
Zastosowania typu On-Machine i w robotyce•	
Odporność na zginanie do  •	
10 milionów cykli
Różnorodne opcje złączy•	
Okablowanie z wtykami fabrycznymi i złącza  •	
do samodzielnego montażu
Odpowiednie dla M•	 3I3C3E3

Cat 5e•	

Sieć Ethernet zyskuje na znaczeniu jako rozwiązanie dla aplikacji przemysłowych, a firma 
Rockwell Automation® oferuje pełny zestaw produktów z komunikacją Ethernet, od 
modułów Armor I/O, modułów bezpieczeństwa i sterowników PLC po interfejsy HMI, moduły 
sterowania ruchem oraz napędy. Aby uzupełnić tę wciąż rozbudowywaną linię produktów dla 
przemysłowych sieci Ethernet, firma Rockwell Automation® wprowadza kompletny asortyment 
fizycznych mediów ethernetowych klasy przemysłowej, w tym okablowanie M12, okablowanie 
standardu przemysłowego Variant 1 oraz okablowanie RJ45. Media ethernetowe Allen-Bradley®, 
bardziej niezawodne od standardowego ogólnodostępnego okablowania Ethernet, są 
przeznaczone specjalnie do trudnych środowisk przemysłowych. Specyficzna budowa kabla 
oraz odporna konstrukcja złącza zapewniają niezawodność, elastyczność i niską emisję zakłóceń.

ProduKty
DLA SIECI 
PRZEMySŁOWyCH

Kabel ethernetowy 600 V
Specjalna budowa umożliwia stosowanie w aplikacjach •	
wysokonapięciowych
Ekranowana koszulka ethernetowa o napięciu znamionowym •	
600 V On-Machine, do stosowania w korytku kablowym 
współdzielonym z kablami zasilającymi wysokiego napięcia
Zalecane dla rozdzielnic MCC, produktów Kinetix oraz •	
sterowania ruchem
Odpowiednie dla M•	 3I3C3E3

Cat 5e•	

Okablowanie M12-D – biuletyn 1585D
Złącze izolowane IP67 odporne na  •	
wibracje, wstrząsy i substancje  
chemiczne
Zastosowania typu  •	
On-Machine i w robotyce
Odporność na zginanie do  •	
10 milionów cykli
Różnorodne opcje złączy•	
Odpowiednie dla •	 M3I3C3E3

Cat 5e•	



3. Zdecyduj, czy potrzebne są dodatkowe właściwości elektryczne, według MICE123.

2. Wybierz typ kabla: ekranowany lub nieekranowany

Zasadniczy wpływ na parametry sieci Ethernet ma wybór właściwego 
typu kabla. Poniższa 5-krokowa procedura pomaga uwzględnić 
najważniejsze czynniki, by wybrać właściwy kabel dla danej architektury.MEdia EthErnEt

PORADNIK WyBORU

1. Określ wymagania szerokości pasma kanału dla aplikacji. Przykład: kategoria lub klasa kanału. 

Prędkość przesyłania danych

Minimalna kategoria 
obsługująca prędkość przesyłania 

danych TIA 568.B.1 Klasa kanału ISO/IEC 11801 Zalecana kategoria

10 Mb/s Cat 3 Klasa C Cat 5*

100 Mb/s, 1 Gb/s Cat 5e Klasa D Cat 5e i Cat 6

1 Gb/s, 10 Gb/s Cat 6 Klasa E Cat 6 i Cat 6a

* Kable Cat 5 nie są już wspierane przez standardy. Wszystkie kable firmy Rockwell Automation® są kategorii Cat 5e.

Na wybór kabla ekranowanego lub nieekranowanego wpływa szereg czynników. W niektórych obszarach geograficznych obowiązkowe jest używanie skrętki ekranowanej (STP), 
a niektóre firmy przestrzegają własnych wytycznych odnośnie używania okablowania STP lub skrętki nieekranowanej (UTP).

Kabel nieekranowany (UTP) Kabel ekranowany (STP)

Wytłaczany ciśnieniowo kabel nieekranowany o specjalnej konstrukcji •	
zachowuje maksymalne zrównoważenie podczas gięcia – nadaje się do 
aplikacji wymagających wysokiej odporności na zginanie. 

Wykorzystanie skrętki pozwala zachować zrównoważenie sygnałów na całej •	
długości kabla, zapewniając odporność na zakłócenia oraz tłumienność odbicia, 
więc w trudnych aplikacjach i środowiskach przemysłowych nie jest potrzebny 
ekran.

Uproszczona instalacja, niższe koszty.•	

Zalecane dla przełączników Stratix, sterowników PLC, interfejsów HMI, środowisk •	
wewnątrz szaf.

Środowiska o wysokich zakłóceniach•	

Kable ekranowane pomagają zredukować wpływ zakłóceń w środowiskach •	
o skrajnie silnych zakłóceniach oraz w aplikacjach, w których konieczne są 
niezwykle niskie stopy błędów.

Kable ekranowane mogą wymagać układów uziemienia ekwipotencjalnego, aby •	
zapobiec powstawaniu pętli uziemienia w okablowaniu.

Ekran wokół przewodników pomaga ograniczyć zakłócenia sprzężone z kablami •	
zrównoważonymi.

Zalecane dla napędów, rozdzielnic MCC, produktów Kinetix•	

Komercyjne Przemysłowe 
lekkie

Przemysłowe

M1

I1

C1

E1

M2

I2

C2

E2

M3

I3

C3

E3

MICE to metoda określania stopnia surowości środowiska. Występują 
3 poziomy – klasa biurowa/komercyjna, przemysłowa lekka oraz 
przemysłowa.

Media ethernetowe Rockwell Automation

Szpule kabli

M3I3C3E3Kable M12-D

Kable Variant 1

Kable RJ45 M1I1C2E2

MechaniczneM

I

C

E Zakłócenia 
elektroma-
gnetyczne

Klimatyczne, chemiczne

Wnikanie

Wstrząsy  
Wibracje  
Zgniatanie  
Uderzenia

Temperatura  
Wilgotność  
Zanieczyszczenia –  
(suche i ciekłe)  
Promieniowanie 
słoneczne

Ciecze  
Cząstki

Wyładowania 
elektrostatyczne  
Promieniowane  
oraz  
Przewodzone  
Stany przejściowe  
Pola magnetyczne



4. Wybór 2 par lub 4 par

Okablowanie 2-parowe Okablowanie 4-parowe

Aplikacje 10/100BaseT•	
Złącza M12-D•	
Aplikacje On-Machine•	
Ograniczone miejsce w panelu – •	
złącza M12-D mają mniejsze rozmiary

Aplikacje, w których jest mało miejsca •	
na przewody – kabel 2-parowy jest 
mniejszy niż 4-parowy
Wykonywanie zakończeń w miejscu •	
instalacji jest mniej skomplikowane

Sieć szkieletowa i porty łącza •	
nadrzędnego
Obszary, które w przyszłości mogą •	
wymagać prędkości transmisji 
powyżej 100BaseT

Rockwell Automation oferuje kable o budowie 2-parowej i 4-parowej dla aplikacji ekranowanych i nieekranowanych.

Firma Rockwell Automation® oferuje kompletne rozwiązanie okablo-
wania przemysłowych sieci Ethernet, zapewniające spójne połączenia 
komponentów i Architektury Zintegrowanej. Połączenia ethernetowe 
Allen-Bradley®, od niezakończonych kabli i złączy zakładanych w miejscu 
instalacji po okablowanie RJ45 i M12, podnoszą elastyczność oraz zapew-
niają integralność i wydajność sieci.

MEdia EthErnEt
PORADNIK WyBORU

5. Określ dodatkowe właściwości okablowania.

Nieekranowane Ekranowane

Kabel PVC – zastosowania ogólnego przeznaczenia•	
Kabel TPE – zastosowania odporne na zginanie•	
Kabel Plenum – zastosowania z obiegiem powietrza•	

Kabel PVC – zastosowania ogólnego przeznaczenia•	
Kabel PUR – zastosowania odporne na zginanie, bez halogenów•	
Kabel PVC – 600 V•	

Znamionowa długość kabla

Kable spełniają standardy EtherNet/IP oraz normy ODVA, EIA/TIA 569B ISO/IEC•	
Długości określane  oparciu o okablowanie wtykami oraz równoważniki żył drutowych kabli poziomych.•	
– Wzór w specyfikacji instalacji ODVA
– Maksymalna znamionowa długość kabla może być zmniejszona w zależności od skręcenia kabla oraz czynników środowiskowych

Typ kabla Liczba przewodników Maks. długość*

Skrętka nieekranowana (UTP), giętki 2-parowy 82 metry

UTP, giętki 4-parowy 79 metrów

UTP, wzmocniony PVC 4-parowy 85 metrów

UTP, Plenum 4-parowy 85 metrów

Skrętka ekranowana (STP), wzmocniony PVC 4-parowy 85 metrów

STP, PUR giętki 4-parowy 83 metry

STP, PUR giętki 2-parowy 83 metry

STP, 600 V 4-parowy 85 metrów

* Obliczone dla temperatury pokojowej. Dla temperatur otoczenia powyżej 60 stopni Celsjusza (140 stopni Fahrenheita)  
wymagane jest dodatkowe zmniejszenie znamionowej długości.

Biały-Pomarańczowy  
Biały-Zielony  
Pomarańczowy  
Zielony

Ekranowany Nieekranowany

Biały-Pomarańczowy  
Pomarańczowy  
Biały-Zielony  
Niebieski  
Biały-Niebieski  
Zielony  
Biały-Brązowy  
Brązowy

Ekranowany Nieekranowany



PołączEnia EthErnEt
ROZWIąZANIA

Połączenia RJ45 – 1585J
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Okablowanie RJ45

Przewodniki Materiał koszulki Typ kabla Kolor koszulki Numer produktu

4-parowy Wzmocniony PVC

Skrętka nieekranowana

Niebieskozielony 1585J-M8PBJM-*

4-parowy TPE odporny na zginanie Niebieskozielony 1585J-M8TBJM-*

4-parowy TPE odporny na zginanie Czerwony 1585J-M8VBJM-*

2-parowy TPE odporny na zginanie Niebieskozielony 1585J-M4TBJM-*

4-parowy Ciśnieniowy PVC Czerwony 1585J-M8MBJM-*

4-parowy Wzmocniony PVC

Ekran z oplotu na folii

Niebieskozielony 1585J-M8CBJM-*

4-parowy PUR odporny na zginanie, bez halogenów Niebieskozielony 1585J-M8UBJM-*

2-parowy PUR odporny na zginanie, bez halogenów Niebieskozielony 1585J-M4UBJM-*

4-parowy 600 V, PVC Niebieskozielony 1585J-M8HBJM-*

Złącze zaciskane IDC RJ45

Złącze męskie RJ45 do użycia z gołym kablem•	
Obudowa odlewana cynkowa•	
AWG 26-22•	
Cat 6•	
Bezpieczne i niezawodne połączenie z technologią złączy zaciskanych IDC•	
Nie ma potrzeby usuwania izolacji przewodów•	

1585J-M8CC-H

Złącze zaciskane zwykłe RJ45

Standardowe złącza zaciskane z odporną osłoną•	
Dostępny jest zestaw do zaciskania, zawierający zaciskacz, obcinacz/usuwacz izolacji kabli, separator przewodów•	
Cat 6•	

1585J-M8CC-C
1585A-JCRIMP

Wtyk panelowy M12-RJ45 – 1585A

Przejście ze środowiska IP20 do IP67•	
Połączenia wewnątrz szaf ze złączem RJ45 zapewniają rozwiązanie typu On-Machine ze złączem M12-D•	
Dla nieużywanych par stosowane są terminatory różnicowe 100 Ohm •	
Cat 5e•	

1585A-DD4JD

Szpule kabla – 1585-C
Kabel ethernetowy typu skrętka nieekranowana (UTP)

Materiał koszulki/zastosowanie Liczba przewodników Rozmiar przewodu, AWG Numer produktu

Wzmocniony PVC – ogólne przeznaczenie•	 4-parowy 24 1585-C8PB-S*

Robotowy TPE – odporny na zginanie•	
Znamionowa odporność na zginanie do 10 milionów cykli•	 2 i 4-parowy 24 1585-C4TB-S*

1585-C8TB-S*

Ciśnieniowy PVC•	 4-parowy 24 1585-C8MB-S*

Kabel ethernetowy typu skrętka ekranowana (STP)

Materiał koszulki/zastosowanie Liczba przewodników Rozmiar przewodu, AWG Numer produktu

Wzmocniony PVC – ogólne przeznaczenie•	 4-parowy 26 1585-C8CB-S*

PUR – odporny na zginanie – bez halogenów•	
Znamionowa odporność kabla na zginanie do 10 milionów •	
cykli

2 i 4-parowy 26 1585-C4UB-S*
1585-C8UB-S*

PVC – 600 V•	 4-parowy 22 1585-C8HB-S*

*Dostępne długości 100, 300, 600 metrów

*Dostępne długości 0,3, 0,6, 1, 2, 5, 10, 15 i dalej co 5 do 75 metrów



*Dostępne długości 0,3, 0,6, 1, 2, 5, 10, 15 i dalej co 5 do 75 metrów *Dostępne długości 0,3, 0,6, 1, 2, 5, 10, 15 i dalej co 5 do 75 metrów

PołączEnia EthErnEt
ROZWIąZANIA

Produkty Variant 1 – 1585B
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Numer produktu

Połączenia tłoczone Variant 1 – termoplastyczne, IP67 – 1585BT

Fabryczne RJ45 z obudową •	
termoplastyczną
Cat 5e•	
Znamionowa odporność kabla •	
na zginanie do 10 milionów cykli

Nieekranowany:
1585BT-M8TBBM-*

Ekranowany
1585BT-M8UBBM-*

Złącza Variant 1 zakładane w miejscu instalacji – termoplastyczne, IP67 – 1585BP

Gniazdo żeńskie •	
Łącznik żeński-żeński RJ45•	
Zaślepka ochronna dla obudowy •	
i gniazda 
Cat 5e•	

1585BP-F8CC
1585BP-F8BF

1585BP-MCAP
1585BP-FCAP

Obudowa męska •	
–  złącze RJ45 z termoplastyczną 

osłoną ochronną
Złącze RJ45 z termoplastyczną •	
osłoną ochronną
Zaciskana wkładka RJ45 •	
zapewniająca niezawodne 
połączenie
Cat 5e•	

1585BP-M8CC

Połączenie tłoczone Variant 1 – odlewane cynkowe, IP67 – 1585BX

Fabryczne RJ45 z obudową •	
odlewaną cynkową
Cat 5e•	
Znamionowa odporność kabla •	
na zginanie do 10 milionów cykli

Nieekranowany:
1585BX-M8TBBM-*

Ekranowany
1585BX-M8UBBM-*

Złącza Variant 1 zakładane w miejscu instalacji – odlewane cynkowe, IP67 – 1585BZ

Gniazdo żeńskie •	
Łącznik żeński-żeński RJ45•	
Zaślepka ochronna dla obudowy •	
i gniazda 
Odporność w aplikacjach •	
spawalniczych
Cat 6•	

1585BZ-F8CC
1585BZ-F8BF

1585BZ-MCAP
1585BZ-FCAP

Obudowa męska•	
Złącze RJ45 z odlewaną cynkową •	
osłoną ochronną
Wkładka IDC RJ45 zapewniająca •	
odporne połączenie
Cat 6•	

1585BZ-M8CC

Połączenia M12-D – 1585D
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M12-D Typ złącza Nieekranowane Ekranowane

Męskie proste- 
męskie proste 1585D-M4TBDM-* 1585D-M4UBDM-*

Męskie proste- 
męskie kątowe 1585D-M4TBDE-* 1585D-M4UBDE-* 

Męskie kątowe- 
męskie kątowe 1585D-E4TBDE-* 1585D-E4UBDE-* 

Męskie proste- 
żeńskie proste 1585D-M4TBDF-* 1585D-M4UBDF-* 

Gniazdo czołowe

Żeńskie czołowe-RJ45 1585D-D4TBJM-* 1585D-D4UBJM-* 

Kabel przejściowy

Męski prosty-RJ45 1585D-M4TBJM-* 1585D-M4UBJM-* 

Złącze zaciskane IDC

Męskie, nieekranowane
Męskie, ekranowane
Żeńskie, ekranowane

Męskie i•	  żeńskie
Ekranowane: AWG 22-24•	
Nieekranowane: AWG 26-22•	
Montowane w miejscu instalacji bez narzędzi•	
Bezpieczne i niezawodne połączenie z technologią •	
złączy zaciskanych IDC
Zapewnia szybki montaż przy konfigurowaniu •	
patchcordów o dowolnej długości

1585D-M4DC-H 
1585D-M4DC-SH
1585D-F4DC-SH



 1. Kabel RJ45-RJ45

 2. Gniazdo panelowe M12-RJ45

 3. Kabel M12-M12

 4. Przełącznik Ethernet Stratix™

 5. Moduł Ethernet ArmorBlock®

 6. Moduł Ethernet ArmorPoint®

 7. Gniazdo Mini zasilania pomocniczego

 8. Kabel Mini zasilania pomocniczego

 9. Trójnik Mini zasilania pomocniczego

10. Kabel DC Micro

11. Kabel wielożyłowy M23

12. Moduł rozdzielczy DC Micro

13. Napęd PowerFlex®

14. Czujnik MultiSight™

E-narzędzia Uproszczenie konfiguracji i projektu  
kompletnego rozwiązania sieci Ethernet

Konfigurowanie i generowanie •	
zestawień materiałowych dla sieci 
opartych na NetLinx 
Łatwe definiowanie komponentów •	
systemu automatyki 
Wyznaczanie właściwego sprzętu•	

Integrated 
Architecture Builder
Automation System Configurator

Dostęp do informacji na temat szerokiego zakresu produktów i usług Allen-Bradley®•	
Łatwy w użyciu interfejs wyboru produktów pozwala szybko określić dokładny numer •	
katalogowy potrzebnej pozycji oraz sprawdzić aktualną cenę katalogową
Oprogramowanie automatycznie wybiera odpowiednie dokumenty informacyjne, zdjęcia itd.•	

Create Proposals and Submittals
ProposalWorks

Sieć Ethernet

Okablowanie niesieciowe

Zasilanie pomocnicze

Witryna na temat mediów 
Ethernet
www.ab.com/networks/media/ethernet

Strony katalogowe•	

Poradnik wyboru kabli•	

Artykuł –•	  Zalety połączeń przemysłowych 
w aplikacjach przemysłowych

Artykuł –•	  Wskazówki dotyczące wyboru 
kabli dla sieci EtherNet/IP



Allen-Bradley, ArmorBlock, ArmorPOINT, ControlLogix, Kinetix, MultiSight, PanelView, PowerFlex, Rockwell Automation i Stratix to znaki handlowe firmy Rockwell Automation, Inc.

Publikacja 1585-BR001A-PL-P – maj 2010 Copyright © 2010 Rockwell Automation, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w USA. 

PołączEnia  
EthErnEt

Firma Rockwell Automation® oferuje pełny asortyment mediów sieciowych 
pomagających łatwo łączyć komponenty wyposażone w komunikację Ethernet. 
Produkty marki Allen-Bradley® do połączeń ethernetowych, od przełączników i 
sterowników po moduły we/wy oraz napędy, dostarczają niezawodnych rozwiązań dla 
każdej aplikacji.

rockwell automation® oferuje szeroki zakres doskonałych komponentów allen-Bradley® 
dostosowanych do różnorodnych potrzeb. aby pomóc w doborze komponentów, 
oferujemy szereg narzędzi do konfiguracji i wyboru.

Lokalny dystrybutor
Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem pod numerem 1.800.223.3354.  •	
http://www.rockwellautomation.com/distributor/ 

Witryna na temat sieci Ethernet
Odwiedź naszą witrynę •	 www.ab.com/networks/media/ethernet i 
dowiedz się, jak nasze produkty dla przemysłowej sieci Ethernet mogą 
Ci pomóc.

Używając naszego katalogu online, możesz wyszukiwać produkty, •	
pobierać strony w formacie pdf, otrzymywać pomocne wskazówki 
dotyczące instalacji oraz o wiele więcej.

Zestaw narzędzi do wyboru produktów –  
Integrated Architecture Builder i ProposalWorks

Nasze skuteczne narzędzia do wyboru produktów oraz konfiguracji •	
systemów pomagają wybierać i stosować nasze produkty. Odwiedź 
witrynę http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Narzędzie Integrated Architecture Builder umożliwia konfigurowanie i •	
generowanie zestawień materiałowych dla sieci opartych na NetLinx

Łatwy w użyciu interfejs ProposalWorks pozwala szybko określić •	
potrzebne produkty i usługi Allen-Bradley® oraz sprawdzić aktualną cenę 
katalogową

Oprogramowanie automatycznie wybiera odpowiednie dokumenty •	
informacyjne, zdjęcia itd.

PanelView Plus 1250PanelView Plus 1250

755

6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500

755

Stratix 8000

Komputer przemysłowyPanelView Plus 1250

Wizualizacja i raportowanie produkcji 
poprzez oprogramowanie FactoryTalk

EtherNet/IP

System przedsiębiorstwa

EtherNet/IP

ControlLogix Napęd
PowerFlex 

PowerFlex 
755

Rozdzielnica MCC Centerline 
z oprogramowaniem IntelliCENTER

Moduł FactoryTalk 
Historian ME

Protokół komunikacyjny HART, 
ControlNet, DeviceNet i 
FOUNDATION Fieldbus

Kinetix 6500

Optymalizacja całego 
zakładu poprzez sieć 
Ethernet




