
Media pro průmyslový Ethernet
Komplexní řešení pro sítě Ethernet 
a integrovanou architekturu



Kabely RJ45 – Bulletin 1585J
Odolné řešení s bezpečným připojením  bezpečným připojením  •	
umožňuje správný poloměr ohybu, 
zvyšuje flexibilitu a zajišťuje  
spolehlivé uchycení v koncovce
Široká škála volitelných kabelů Nestíněné  Široká škála volitelných kabelů Nestíněné  •	
dodávané v TPE, PVC a Plenum. Stíněné dodávané Plenum. Stíněné dodávané 
v PVC a PUR
Ethernet propojovací kabely 600 V pro vysokonapěťové pro vysokonapěťové •	
aplikace
Vhodné pro M•	 3I3C3E3

Kategorie 5e•	

Kabely Variant 1 – Bulletin 1585B
Konektor RJ45 s ochranným  •	
termoplastickým nebo tlakově  
litým zinkovým pouzdrem 
zajišťujícím krytí IP67
Aplikace na strojích a robotech•	
Vysoká ohebnost až •	
10 milionů cyklů
Široká škála volitelných konektorů•	
Zapouzdřené propojovací kabely  •	
a v terénu odpojitelné konektory
Vhodné pro M•	 3I3C3E3

Kategorie 5e•	

ochranným  

Využití Ethernetu v průmyslových aplikacích se neustále rozšiřuje. Společnost 
Rockwell Automation® nabízí úplný soubor produktů určených pro Ethernet zahrnují-
cí vstupy/výstupy Armor I/O, bezpečnostní řěšení, diskrétní a procesní řízení, vizualizaci, 
řízení pohybu a měniče. Jako doplněk této neustále se rozšiřující řady průmyslových 
produktů Ethernet společnost Rockwell Automation® nabízí úplné portfolio průmys-
lových fyzických médií Ethernet zahrnující kabeláž s připojením M12, průmyslovým 
standardem Variant 1 nebo RJ45. Průmyslová média Allen-Bradley® jsou robustnější 
než standardní kabeláž Ethernet a jsou specificky navržena pro použití v agresivních 
průmyslových prostředích. Kombinují speciálně provedený kabel s odolnou konstrukcí 
konektoru, a zajišťují tak spolehlivost, ohebnost a nízké rušení.

ProduKt
PřEDSTAVENí

Kabely M12 D – Bulletin 1585D
Zapouzdřený konektor IP67  •	
odolný vůči vibracím, nárazům  
a chemikáliím
Aplikace na stroji a robotech•	
Vysoká ohebnost až 10 milionů  •	
cyklů
Široká škála volitelných konektorů•	
Vhodný pro •	 M3I3C3E3

Kategorie 5e•	

Ethernetový kabel 600 V
Speciálně navržený pro•	  podporu vysokonapěťových aplikací
Stíněný plášť Ethernet s dimenzováním 600 V pro použití •	
v kabelových kanálech společně s vysokonapěťovými 
silovými kabely
Doporučený se systémy MCC, Kinetix a Motion Control•	
Vhodný pro M•	 3I3C3E3

Kategorie 5e•	

silovými kabely
Doporučený se systémy MCC, Kinetix a

C E



3. Podle  MICE123 určete, jestli jsou zapotřebí přídavné elektrické atributy.

2. Zvolte typ kabelu: Stíněný nebo nestíněný

Z hlediska výkonnosti vaší sítě Ethernet je volba správného typu 
kabelu velmi důležitá. Následující proces v pěti krocích popisuje 
důležité body, které vám pomohou pro danou architekturu zvolit 
ten správný kabel.

EthErnEt MEdiA
PRůVODCE VýBěREM

1. Určete požadavky na šířku pásma tak, aby vyhovovala dané aplikaci. Například Třída kanálu nebo Kategorie. 

Datová rychlost
Minimální kategorie pro podporu 

datové rychlosti TIA 568.B.1 Třída ISO/IEC 11801 Doporučená kategorie

10 Mb/s Kategorie 3 Třída C Kategorie 5*

100 Mb/s, 1 Gb/s Kategorie 5e Třída D Kategorie 5e a kategorie 6

1 Gb/s, 10 Gb/s Kategorie 6 Třída E Kategorie 6 a kategorie 6a

* Kabely kategorie 5 se již ve standardech nepodporují. Všechny kabely Rockwell Automation® jsou kategorie 5e.

Pro stanovení, jestli se mají používat stíněné nebo nestíněné kabely, je mnoho hledisek. V některých zeměpisných oblastech se přímo vyžaduje používání 
stíněných kroucených dvojlinek (STP), jinde je rozhodnutí o použití stínění upraveno vnitřními předpisy organizace.

Nestíněný kabel (UTP) Stíněný kabel (STP)

Speciálně navržený nestíněný lisovaný kabel udržuje maximální •	
stabilitu během ohybu – vhodný pro aplikace s velkým ohýbáním. 

Provedení s krouceným párem vodičů zachovává rovnováhu signálu •	
v kabelu, zajišťuje odolnost vůči rušení a tlumí odrazové proudy. Proto 
nemusí být v určitém průmyslovém prostředí nutné použití stínění.

Zjednodušuje instalaci a snižuje náklady.•	

Doporučeno pro: Switche Stratix, PLC systémy, HMI, prostředí uvnitř •	
rozvaděčů.

Prostředí s vysokou úrovní rušení•	

Stíněné kabely pomáhají snižovat vliv rušení v prostředích s vysokou •	
úrovní šumu nebo aplikacích, kde je zapotřebí velmi nízká bitová 
chybovost.

Aby se v kabeláži nevytvářely zemnicí smyčky, stíněné kabely mohou •	
vyžadovat ekvipotenciální systémy zemnění.

Pomáhá snižovat rušení indukované na symetrické kabely tím, že vytvoří •	
stínění kolem vodičů.

Doporučeno pro: Měniče, MCC, Kinetix•	

Komerční Nenáročné  
průmyslové

Průmyslové

M1

I1

C1

E1

M2

I2

C2

E2

M3

I3

C3

E3

MICE je metoda měření náročnosti vašeho prostředí. Jsou 
3 úrovně – Kancelář/komerční, Nenáročné průmyslové 
a Průmyslové.

Ethernet Media společnosti Rockwell Automation

Kabelové cívky

M3I3C3E3Kabely M12 D

Kabely Variant 1

Kabely RJ45 M3I3C3E3

MechanickéM

I.

C

E EMI

Klimatické, 
chemické
Klimatické, 
chemické
Klimatické, 
Průnik

Otřes  
Vibrace  
Drcení  
Náraz

Teplota  
Vlhkost 
Znečištění –  
(suché a mokré)  
Sluneční záření

Kapalina 
Částice

Elektrostatický  
výboj  
Vyzařované  
a přenášené 
přechodové složky  
Magnetická pole



4. Zvolte 2párové nebo 4párové provedení

2párové kabely 4párové kabely

Aplikace 10/100BaseT•	
Konektory M12 D•	
Aplikace na stroji•	
Omezený prostor v rozvaděči – •	
konektory M12 D mají menší  
průměr

Aplikace, kde je omezený •	
průchodný prostor pro kabeláž 
– 2párový kabel je menší než 
4párový kabel
Zakončení v terénu je méně •	
složité

Páteřní a odbočovací porty•	
Oblasti, kde budoucí požadavky •	
mohou vyžadovat datové 
rychlosti vyšší než 100BaseT

Kabely Rockwell Automation v 2párovém a 4párovém se dodávají jako stíněné i nestíněné.

Rockwell Automation® nabízí komplexní řešení průmyslové kabe-
láže Ethernet, které zajistí hladké propojení platformy Integrované 
Architektury s dalšími komponenty. Od nezakončeného kabelu 
a v terénu připojitelných konektorů k propojovacím kabelům RJ45 
a M12 – Ethernet kabely Allen-Bradley® vždy zvyšují flexibilitu 
a zajišťují integritu a výkonnost sítě.

EthErnEt MEdiA
PRůVODCE VýBěREM

5. Určete další atributy kabeláže.

Nestíněné Stíněné

PVC kabel – Aplikace pro obecné účely•	
TPE kabel – Aplikace s vysokým ohybem•	
Plenum kabel – Pro aplikaci řízení klimatu•	

PVC kabel – Aplikace pro obecné účely•	
PUR kabel – Vysoká ohebnost, bez halogenů•	
PVC kabel – 600 V•	

Určení délky kabelu

Kabely splňují standardy EtherNet/IP, ODVA, EIA/TIA 569B ISO/IEC•	
Délky vycházející ze snížení jmenovité hodnoty propojovacího kabelu a ekvivalentních hodnot s horizontálními kabely s plným jádrem.•	
– Vzorec ve specifikaci instalace ODVA
– Maximální délka kabelu se může zmenšit v závislosti na zkroucení kabelu a faktorech prostředí

Typ kabelu Vodič Maximální délka*

Nestíněná kroucená pár dvojlinka (UTP), Flex 2pár 82 metrů

UTP, Flex 4pár 79 metrů

UTP, vnější obal PVC 4pár 85 metrů

UTP, Plenum 4pár 85 metrů

Stíněná kroucená dvojlinka (STP), vnější obal PVC 4pár 85 metrů

STP, PUR Flex 4pár 83 metrů

STP, PUR Flex 2pár 83 metrů

STP, 600 V 4pár 85 metrů

* Výpočet při pokojové teplotě. Další snížení délky je nutné v případě okolní teploty nad 60 stupňů Celsia (140 stupňů Fahrenheita).

Bílooranžová  
Bílozelená  
Oranžová  
Zelená

Stíněné Nestíněné

Bílooranžová  
Oranžová  
Bílozelená  
Modrá  
Bílomodrá  
Zelená  
Bílohnědá 
HnědáStíněné Nestíněné



KABEly EthErnEt
řEŠENí

Kabel RJ45 – Bulletin 1585J
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Propojovací kabely RJ45

Vodiče Materiál pláště Typ kabelu Barva pláště Číslo výrobku 

4pár Vnější obal PVC

Nestíněná  
kroucená dvojlinka

Modrozelená 1585J-M8PBJM-*Modrozelená 1585J-M8PBJM-*

4pár Vysoce ohebný TPE Modrozelená 1585J-M8TBJM-*Modrozelená 1585J-M8TBJM-*

4pár Vysoce ohebný TPE Červená 1585J-M8VBJM-*Červená 1585J-M8VBJM-*

2pár Vysoce ohebný TPE Modrozelená 1585J-M8TBJM-*Modrozelená 1585J-M8TBJM-*

4pár Plenum PVC Červená 1585J-M8MBJM-*Červená 1585J-M8MBJM-*

4pár Vnější obal PVC

Opředení přes  
fóliové stínění

Modrozelená 1585J-M8CBJM-*Modrozelená 1585J-M8CBJM-*

4pár Bez halogenů, vysoce ohebný PUR4pár Bez halogenů, vysoce ohebný PUR Modrozelená 1585J-M8UBJM-*Modrozelená 1585J-M8UBJM-*

2pár Bez halogenů, vysoce ohebný PUR2pár Bez halogenů, vysoce ohebný PUR Modrozelená 1585J-M8UBJM-*Modrozelená 1585J-M8UBJM-*

4pár 600 V, PVC Modrozelená 1585J-M8HBJM-*Modrozelená 1585J-M8HBJM-*

RJ45 prořezávací konektor (IDC)

Konektorová zástrčka RJ45 pro použití na nezakončeném kabelu•	
Tlakově lité zinkové pouzdro•	
AWG 26-22•	
Kategorie 6•	
Bezpečné a spolehlivé spojení s technologií proříznutí izolace•	
Bez nutnosti odizolovávání vodičů•	

1585J-M8CC-H

Zásuvný konektor RJ45

Standardní zásuvné konektory s odolnou koncovkou•	
Sada nářadí se dodává s lisovacm nástrojem, odizolovávačkou/stříhačkou kabelu, •	
oddělovačem vodičů
Kategorie 6•	

1585J-M8CC-C

1585A-JCRIMP

Panelový adaptér mezi M12 a RJ45 – 1585A

Přechod z prostředí IP20 do prostředí IP67•	
Propojení uvnitř uvnitř rozvaděče s RJ45 umožňující přechod na M12 D•	
Ukončovací odpory 100 Ohm pro nezapojené dvojlinky •	
Kategorie 5e•	

1585A-DD4JD

Kabelové cívky – 1585-C
Kabel Ethernet – nestíněná kroucenéhá dvojlinka (UTP)

Materiál pláště/Použtí Počet vodičů Velikost vodiče, AWG Číslo výrobku

Vnější obal PVC – Všeobecné použití•	 4pár 24 1585-C8PB-S*

Robotic TPE – vysoký ohyb•	
Až 10 milionů ohybových cyklů•	 2pár a 4pár 24

1585-C4TB-S*
1585-C8TB-S*

Plenum PVC•	 4pár 24 1585-C8MB-S*

Ethernet kabel -stíněná kroucená dvojlinka (STP)

Materiál pláště/Použití Počet vodičů Velikost vodiče, AWG Číslo výrobku

Vnější obal PVC – Všeobecné použití•	 4pár 26 1585-C8CB-S*

PUR – vysoká ohebnost – bez halogenů•	
Až 10 milionů ohybových cyklů•	 2pár a 4pár 26

1585-C4UB-S*
1585-C8UB-S*

PVC – 600 V•	 4pár 22 1585-C8HB-S*

*Dodává se v délkách 100, 300, 600 metrů

*Dodává se v délkách 0,3, 0,6, 1, 2, 5, 10, 15 metrů a dále do 75 m v inkrementech 5 m



*Dodává se v délkách 0,3, 0,6, 1, 2, 5, 10, 15 metrů a dále do 75 m v inkrementech 5 m
*Dodává se v délkách 0,3, 0,6, 1, 2, 5, 10, 15 metrů a dále do 75 m v inkrementech 5 m

KABEly EthErnEt
řEŠENí

Výrobky řady Variant 1 – 1585B
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Číslo výrobku

Zapouzdřené kabely Variant 1 – Termoplast, IP67 – 1585BT

Zapouzdřený RJ45 •	
s termoplastickým 
pouzdrem
Kategorie 5e•	
Dimenzované až na 10 •	
milionů ohybových cyklů

Nestíněný:
1585BT-M8TBBM-*

Stíněný
1585BT-M8UBBM-*

Konektory řady Variant 1 připojitelné v terénu – Termoplast, IP67 – 1585BP

Zakončovací zásuvka•	
Spojka zásuvka – zásuvka •	
RJ45
Ochranné víčko pouzdra  •	
a zakončení 
Kategorie 5e•	

1585BP-F8CC
1585BP-F8BF

1585BP-MCAP
1585BP-FCAP

Pouzdro zástrčky  •	
– konektor RJ45 

s ochranným 
termoplastickým pláštěm

Konektor RJ45 s ochranným •	
termoplastickým pláštěm
Zamačkávací vložka RJ45 •	
zajišťující spolehlivé spojení
Kategorie 5e•	

1585BP-M8CC

Zapouzdřený spoj Variant 1 – tlakově litý zinek, IP67 – 1585BX

Zapouzdřený RJ45 s tlakově •	
litým zinkovým pouzdrem
Kategorie 5e•	
Dimenzované až na 10 •	
milionů ohybových cyklů

Nestíněný:
1585BX-M8TBBM-*

Stíněný
1585BX-M8UBBM-*

V terénu připojitelné konektory RJ45 Variant 1 – tlakově litý zinek, 
IP67 – 1585BZ

Zakončovací zásuvka •	
Spojka zásuvka – zásuvka •	
RJ45
Ochranné víčko pouzdra •	
a zakončení 
Exra odolné pro svářecí •	
aaplikace
Kategorie 6•	

1585BZ-F8CC
1585BZ-F8BF

1585BZ-MCAP
1585BZ-FCAP

Pouzdro zástrčky•	
Konektor RJ45 s •	
ochranným tlakově litým 
zinkovým pláštěm
RJ45 IDC vložka zajišťující  •	
odolné spojení
Kategorie 6•	

1585BZ-M8CC

Kabely M12 D – 1585D
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M12 D Typ konektoru Nestíněný Stíněný

Přímá zástrčka  
– 

Přímá zástrčka
1585D-M4TBDM-* 1585D-M4UBDM-*1585D-M4TBDM-* 1585D-M4UBDM-*

Přímá zástrčka  
– 

Pravoúhlá zástrčka
1585D-M4TBDE-* 1585D-M4UBDE-* 1585D-M4TBDE-* 1585D-M4UBDE-* 

Pravoúhlá zástrčka  
– 

Pravoúhlá zástrčka
1585D-E4TBDE-* 1585D-E4UBDE-* 1585D-E4TBDE-* 1585D-E4UBDE-* 

Přímá zástrčka  
– 

Přímá zásuvka
1585D-M4TBDF-* 1585D-M4UBDF-* 1585D-M4TBDF-* 1585D-M4UBDF-* 

Objímka pro přední montáž

Zásuvka pro přední 
montáž 

– 
RJ45

1585D-D4TBJM-* 1585D-D4UBJM-* 1585D-D4TBJM-* 1585D-D4UBJM-* 

Přechodový kabel

Přímá zástrčka 
– 

RJ45
1585D-M4TBJM-* 1585D-M4UBJM-* 1585D-M4TBJM-* 1585D-M4UBJM-* 

Prořezávací konektor (IDC)

Zástrčka, nestíněná
Zástrčka, stíněná
Zásuvka, stíněná

Zástrčka a zásuvka•	
Stíněná: AWG 22-24•	
Nestíněná: AWG 26-22•	
Možnost instalace v terénu bez potřeby •	
ručního nářadí
Bezpečné a spolehlivé spojení s technologií •	
proříznutí izolace
Umožňuje rychlou montáž při využívání •	
propojovacích kabelů vlastní délky

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



1. Propojovací kabel RJ45 – RJ45

2. Panelový konektor M12 – RJ45

3. Propojovací kabel M12 – M12

4. Ethernetový switch Stratix™

5. Ethernetový modul ArmorBlock®

6. Ethernetový modul ArmorBlock®

7. Zdířka přídavného napájení Mini

8.  Připojovací kabel přídavného 
napájení Mini

9. Mini T-Port přídavného napájení

10. Propojovací kabel DC Micro

11. Přípojný kabel M23

12. Stejnosměrný mikrorozdělovač 

13. Frekvenční měnič PowerFlex®

14. MultiSight™

E-tools Zjednodušte návrh a konfiguraci 
řešení Ethernetu

Nakonfigurujte a vytvořte •	
rozpisku materiálu pro sítě 
platformy NetLinx 
Snadno definujte součásti •	
automatizačního systému 
Určete si správné zařízení•	

Integrated 
Architecture Builder
Automation System Configurator

Přístup k informacím široké řady produktů a služeb Allen-Bradley®•	
Uživatelsky orientované rozhraní volby produktu usnadňuje nalezení přesného •	
katalogového čísla hledané položky a přístup k aktuální základní ceně
Software automaticky nabídne příslušnou dokumentaci, fotografie atd.•	

Create Proposals and Submittals
ProposalWorks

Síť Ethernet

Nesíťová kabelážNesíťová kabeláž

Přídavné napájeníPřídavné napájení

Webová stránka Ethernet 
Media
www.ab.com/networks/media/ethernetwww.ab.com/networks/media/ethernet

Katalogové stránkyKatalogové stránky•	

Průvodce výběrem  Průvodce výběrem  •	
kabelů

Bílá kniha –•	  Výhody průmyslového  Výhody průmyslového 
propojení v průmyslových aplikacíchprůmyslových aplikacích

Bílá kniha –•	  Průvodce volbou kabelů  Průvodce volbou kabelů 
pro sítě EtherNet/IPpro sítě EtherNet/IP



Allen-Bradley, ArmorBlock, ArmorPOINT, ControlLogix, Kinetix, MultiSight, PanelView, PowerFlex, Rockwell Automation a Stratix jsou ochranné známky společnosti Rockwell Automation, Inc.

Publikace 1585-BR001A-CS-P – květen 2010 Copyright © 2010 Rockwell Automation, Inc. Všechna práva vyhrazena. Vytisknuto v USA. 

PřiPojEní 
EthErnEt

Rockwell Automation® nabízí úplné portfolio síťových prostředků, které 
vám pomohou snadno připojit komponenty určené pro Ethernet. Produkty 
Allen-Bradley®, sahající od spínačů a řídicích systému až po vstupy/výstupy 
a měniče představují, spolehlivé řešení pro každou aplikaci.

rockwell Automation® nabízí široký rozsah kvalitních komponentů  
Allen-Bradley® splňující vaše specifické potřeby. jako pomoc při výběru 
komponent vám nabízíme různé nástroje pro výběr a konfiguraci.

Lokální distributor
Na čísle 1.800.223.3354 se můžete získat spojení na lokálního •	
distributora.  
http://www.rockwellautomation.com/distributor/ 

Webová stránka Ethernet
Podívejte se na na naši webovou stránku  •	
www.ab.com/networks/media/ethernet a zjistěte, jak vám 
naše průmyslové produkty Ethernet Media mohou pomoct.
Díky našemu on-line katalogu můžete produkt vyhledat, •	
stáhnout si stránky ve formátu PDF, získat užitečné rady 
pro instalaci a mnohem více.

Nástroj pro výběr produktu –  
Integrated Architecture Builder a ProposalWorks

Naše vysoce výkonná řada nástrojů pro výběr produktu •	
a konfiguraci systému vám pomůže při volbě a aplikaci 
našich produktů. Přejděte na stránku  
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/
Nakonfigurujte a vytvořte si rozpisky materiálu pro sítě na bázi •	
NetLinx pomocí nástroje Integrated Architecture Builder
Uživatelsky orientované rozhraní ProposalWorks usnadňuje •	
nalezení přesně těch produktů a služeb Allen-Bradley®, které 
potřebujete, včetně aktuálních cenových informací.
Software automaticky nabídne příslušnou dokumentaci, •	
fotografie atd.
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