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Společnost Rockwell Automation nabízí širokou škálu kvalitních komponentů Allen-Bradley® dle vašich specifických 
potřeb. S cílem pomoci vám s výběrem komponentů nabízíme různé nástroje pro konfiguraci a výběr.

Místní distributor
Svého místního distributora můžete kontaktovat ještě dnes na čísle 1.800.223.3354.
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

On-line adresář výrobků
Naše rozsáhlé portfolio výrobků je navrženo s cílem zlepšit vaše procesy ve všech fázích vašeho 
výrobního cyklu.
http://www.rockwellautomation.com/products/

Sada nástrojů k výběru produktů (Product Selection Toolbox)
Naše působivá řada nástrojů pro výběr produktů a kon�guraci systému vám pomáhají při výběru 
a používání našich produktů.
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Katalogy
V našich katalozích najdete  široký výběr základních komponentních výrobků Allen-Bradley.
http://www.ab.com/catalogs/

Product
Selection
Toolbox

Create Proposals and Submittals
ProposalWorks Integrated 

Architecture Builder
Automation S ystem Configurator

Společnost Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), největší světová společnost zabývající se průmyslovou automatizací, zvyšuje 
produktivitu svých zákazníků a činí svět trvale udržitelnějším. Naše vlajkové lodi produktových značek Allen-Bradley® a Rockwell 
Software® jsou na celém světě uznávány pro inovaci a dokonalost.

Sledujte ROKAutomation na Facebooku a Twitteru.                 Spojte se s námi na LinkedIn.

Product Selection Toolbox™ – ProposalWorks™
a Integrated Architecture™ Builder 
•	  Naše výkonná řada nástrojů pro výběr produktů a systémovou 

konfiguraci vám pomůže při výběru a používání našich produktů.
 Přejděte na http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

•	  Konfigurace a zpracování kusovníků pro sítě na bázi NetLinx 
se softwarem pro návrh řídicích systémů (Integrated 
Architecture Builder)

•	  Díky snadno použitelnému rozhraní ProposalWorks lze velmi 
snadno a přesně určit potřebné výrobky a služby Allen-Bradley, 
včetně aktuálního ceníku.

•	  Software automaticky vybere vhodné informační dokumenty, 
fotografie atd.



Konektivita a síťová média

Bezproblémové připojení integrované architektury a komponentů
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Řešení v oblasti konektivity a síťových médií
Společnost Rockwell Automation nabízí kompletní portfolio řešení v oblasti 
systémů připojení a síťových médií, které poskytují bezproblémovou konektivitu 
pro integrovanou architekturu a komponenty. Není třeba obvolávat všechny po 
celém městě, abyste se připojili, protože všechny své potřeby připojení si můžete  
vyřešit jediným zavoláním do Rockwell Automation.

Flexibilita
Výrobky Allen-Bradley® pro připojitelnost a síťová média 
nabízejí široké možnosti výběru v tomto odvětví. Ať už se 
jedná o kabel standardní délky nebo speciálně upravený 
kabel, vždy dostanete výrobek, který právě potřebujete. Naší 
hlavní snahou je minimalizovat dodací lhůty – takže vysoce 
poptávané výrobky jsou skladem k okamžitému dodání, 
zatímco speciální nebo jiné skladové položky jsou dodávány 
do 14 dnů.

Dostupnost
Dobře víme, že v oblasti připojitelnosti jen velmi zřídka existuje 
„standardní“ systém řízení a kontroly. Zákazníci potřebují řadu 
standardních výrobků, ale také prostor ke speciálním úpravám 
a přizpůsobení. Náš sortiment standardních a speciálních 
kabelů umožňuje snadno kombinovat komponenty podle 
vaší řídicí architekturu.

Kvalita
Řešení Allen-Bradley v oblasti konektivity a síťových 
médií jsou elektricky a mechanicky testována, a to interně 
i prostřednictvím třetích stran, jako jsou např. agentury CSA 
a UL, v souladu s nejnovějšími standardy a certifikacemi. 

Kompatibilita
Naše produkty v oblasti připojitelnosti a síťových médií jsou 
kompatibilní s ostatními produkty Allen-Bradley, počínaje 
senzory, spínači, bezpečnostními prvky a distribuovaným V/V, 
až po ethernetové produkty, jako jsou např. přepínače Stratix, 
PLC, ovladače a výrobky MCC.
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•  Široká škála stylů připojení a možností opláštění kabelů umožňuje přizpůsobit  
se jakékoliv aplikaci nebo prostředí

•  Standardní a přizpůsobené délky kabelů, včetně původních 
a dodatečněpřipojitelných konektorů zajišťují optimální flexibilitu

•  Možnost snížení času instalace a zprovoznění při současném snížení rizika chyb 
zapojení mimo skříň

•  Minimální střední doba opravy (MTTR) v případě poruchy zařízení v terénu  
nebo kabelu

•  Mediální komponenty Allen-Bradley Ethernet, které jsou 
robustnější než standardní běžně dostupná Ethernetová 
kabeláž, jsou konstruovány tak, aby vykazovaly vynikající 
spolehlivost, flexibilitu a omezené rušení

•  Speciálně navržený kabel s konektorem robustní 
konstrukce přispívá k zachování integrity a výkonnosti sítě

•  Snadné připojení k ethernetovým přepínačům Allen-
Bradley Ethernet, programovatelným řídicím systémům, 
grafickým terminálům a měničům PanelView™

•  Větší počet variant sběrnicových a odbočovacích 
kabelů pro optimální flexibilitu v síťové topologii

•  Řešení Plug and Play, která minimalizují dobu 
instalace

•  Řešení KwikLink™ Lite Flat Media poskytuje úspory 
instalačních nákladů až 50 % tím, že nabízí drastické 
snížení práce a materiálu

EthErnEtMEDIA DEvicEnEtMEDIA

•  Elektroinstalačně zabezpečený, rychle odpojitelný systém, který snižuje náklady  
na instalaci a zjednodušuje odstraňování potíží

•  Zvýšená modularita systému podporuje rozšiřování systému

•  Flexibilní spojení mezi bezpečnostními blokovacími spínači, nouzové vypínače, 
lankové vypínače, bezpečnostní relé, světelné závory a bezpečnostní rohože

•  Jedno nebo dvoukanálové volby se signalizací nebo bez signalizace

Síťová média

Konektivita mimo síť

Bezpečnostní připojitelnost

4
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Řešení pro připojitelnost mimo síť

       Rozdělovač M12 s minikonektorem 

Obr. č. Součást č. Výrobek

1 888N-F12AF1* Mini Plus-Style 
Zásuvka

2 898D-P58PT-N12 Rozdělovač DC Micro s konektorem 
Mini Plus 

3 889D-F4ACDE-* DC Micro – 4pólový (přímá zásuvka 
do pravoúhlé zástrčky)

       Rozdělovač Pico a kabely 

Obr. č. Součást č. Výrobek
4 888D-F8AB3* Zásuvka DC Micro - zásuvka

5 889D-R8ABDM-* DC Micro 8pólový – pravoúhlá 
zásuvka k přímé zástrčce

6 898P-P36PT-D8 Rozdělovač Pico s hlavním 
konektorem DC Micro 

7 889D-F4ABP3E-* DC Micro zásuvka k 
patchcordu Pico se zástrčkou

A B

Kryt

Řídicí systém Micro800™

Napájení 1606

A B

C

D

Patchcord M23 

Zásuvka M23
DC Micro 
Rozdělovač 

Patchcord s ventilem DIN

DC Micro Patchcord

Pico k připojení k patchcordům Micro

Mini Plus-Style zdířka

Rozdělovač DC Micro 
s konektorem Mini Plus 

DC Micro zdířka

Zdířka M23

M23 dodatečně připojitelný 
konektor

Senzor 42JT

42EF RightSight™

Tlakový snímač 836E

DC Mikrorozdělovač

Patchcordy DC Micro 

Komponenty pasivní konektivity Allen-Bradley tvoří kompletní řešení typu plug & play, které zjednodušuje 
a zkompaktňuje zapojení, a zároveň poskytuje zabezpečené připojení pro bezdotykové snímače, koncové 
spínače, fotoelektrická čidla a další zařízení umístěná v terénu.

APLIKACE
Řešení typu 
„Non-network 
Connectivity“ 
(připojitelnost 
mimo síť) je ideální 
pro kompaktní 
stroje, cenově 
citlivé aplikace 
nebo tam, kde se 
vyžaduje minimální 
diagnostika.

Poznámka: * lze nahradit za 2 (2metrový), 5 (5metrový) nebo 10 (10metrový) pro jednotlivé standardní délky
Podrobnější informace o objednání naleznete v katalogu On-Machine™ Connectivity na webu ab.com/catalogs

DC Micro 
Patchcord

DC Micro Patchcord
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PřiPojitElnost  
MIMO Síť

C

Bezdotykový snímač 871TM 

        Rozdělovač Pico M23 a kabely 

Obr. č. Součást č. Výrobek
13 888M-F11AE-* Zásuvka M23

14 889M-R11RMMU-* M23 11pólový (pravoúhlá zásuvka 
k přímé zástrčce)

15 898D-58PT-M12 Rozdělovač DC Micro s hlavním 
konektorem M23 

16 889D-F4ACDE-* DC Micro – 4pólový (přímá zásuvka 
k pravoúhlé zástrčce)

17 889V, 889W, 889Z Patchcord s ventilem Din 

       Rozdělovač Pico M12 a kabely

Obr. č. Součást č. Výrobek
8 888M-F19AE-* Zásuvka M23 

9 889M-M19AH-T M23 dodatečně připojitelný 
konektor – zástrčka

10 898D-58DT-B* Rozdělovač DC Micro s kabelovým 
konektorem

11 889D-F4ACDE-* DC Micro – 4pólový (přímá zásuvka 
 k pravoúhlé zástrčce)

12 879D-F4ACDM-* DC Micro V-kabel – zásuvka ke 
koncovkám zástrčky

D

Senzor 871P VersaCube™ 

Senzor 872C WorldProx™

Micro Y-kabel

Kompletní řešení připojitelnosti, včetně následujících prvků:

•  Odpojitelné přívody (Cordsety) (konektor na jednom 
konci, vedení na druhém)

• Patchcordy (konektory na obou koncích)

• Dodatečně připojitelné konektory

• Panelové zdířky

• Rozdělovače  • Rozdělovače a kolena

• V-kabely a Y-kabely  • Kabelové cívky

st yPy  PŘIPOJITELNOSTI

• DC Micro (M12), 2-,
  3-, 4-, 5- a 8pólové

• AC Micro (1/2”), 
  3-, 4-,5-, a 6pólové

• Mini (7/8”), 2-, 3-, 
  4-, 5- a 6pólové 

• Mini Plus 7-, 8-, 9-, 10- a 12pólové

Různé materiály opláštění kabelu a flexibilní 
parametry pro širokou škálu aplikací 
a prostředí:

• PVC – univerzální aplikace

•  TPE – aplikace s ohybem a flexibilitou, 
teplotní extrémy

•  PUR – aplikace s ohybem a flexibilitou, 
chemické prostředí, podvodní systémy

•  ToughWeld™ (CPE) – svařování, 
chemické prostředí

•  ToughLink™ (TPE) – UV záření a vodě odolné, 
chemické prostředí

•  High Flex TPE a PUR – navrženo pro 5 miliónů, 
9 miliónů a 10 miliónů ohybových cyklů

• EAC Micro

• Pico 3- a 4pólové

• M23

• Ventil DIN

Poznámky:

•  Přívody (Cordsety) a patchcordy jsou nabízeny ve 
standardních a přizpůsobených délkách pro optimální 
flexibilitu

•  Standardní propojovací kabely splňují parametry stupně 
krytí IP69K, k použití v agresivním prostředí

•  Konektory jsou standardně vybaveny pozinkovanými 
spojovacími maticemi s epoxidovým povlakem; dostupné 
jsou také z nerezové oceli a poniklované mosazi

•  LED kontrolky jsou k dispozici pro konektory Micro,  
Pico a Mini

DC Micro 
Patchcord

Koncový spínač 802B

12
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Řešení v oblasti ethernetových médií

       Ethernet Media 

Obr. č. Součást č. Výrobek
1 1585J-M8TBJM-* Patchcord RJ45 do RJ45 

2 1585J-M8HBJM-* Patchcord RJ45 do RJ45 - 600 V

3 1585D-D4TBJM-* RJ45 do M12, zásuvka pro montáž na panel

4 1585D-M4TBDM-* Patchcord M12 D Code k M12 D Code –  
zástrčka/zástrčka

5 1585D-M4HBDM-* Patchcord M12 D Code k M12 D Code – 
zástrčka/zástrčka – 600 V

6 1585A-DD4JD M12 do RJ45 přepážkový adaptér 

7 1585J-M8CC-H RJ45 pro odstranění izolace – IDC 

A         Pomocné napájení 

Obr. č. Součást č. Výrobek

8 888N-D4AF1-* Zásuvka pomocného napájení –  
zásuvka 

9 889N-F4AENM-*
Mini patchcord pro pomocné 
napájení – přímá zásuvka k přímé 
zástrčce

10 889N-43PB-N4KT Pomocné napájení T-port

11 889D-F4AENM-* DC Micro zásuvka k patchcordu Pico 
s mini zástrčkou

B

1756 CompactLogix™

842E EtherNet/IP kodér

DC Micro patchcord

RJ45 do M12, patchcord se zdířkou

Zdířka pomocného napájení

Ethernetové patchcordy M12 D Code Ethernetové patchcordy 
M12 D Code – 600 V

M12 do RJ45 přepážkový adaptér 

Ethernetové patchcordy RJ45

Napájení 1606

Ethernetové patchcordy M12 D Code

Pomocný Mini patchcord

1607 
Napájení 

2711 PanelView

PowerFlex®

1783 přepínač Stratix

MultiSight™

RJ45 k 
RJ45-600V 
Ethernet

B

Nabízíme kompletní portfolio průmyslových ethernetových fyzických médií speciálně určených k použití 
v náročném prostředí.

1607-XT
POWER SUPPLY

1606-XL

APLIKACE
Ethernetové síťové 
připojení je ideální pro 
vysoce distribuované 
stroje, které vyžadují 
rozsáhlou diagnostiku  
pomocí PLC.

Poznámka: * Lze vyměnit za 2 (2metrový), 5 (5metrový) nebo 10 (10metrový) za standardní délky
Podrobnější informace o objednání naleznete v katalogu On-Machine Connectivity na webu ab.com/catalogs
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RJ45 pro odstranění izolace – IDC7

5

Kryt

A
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EthErnEtMEDIA 

C

Komponenty pro ethernetová média Allen-Bradley 
se vyznačují kombinací speciálně navrženého kabelu 
s konektorem robustní konstrukce, přispívajícím 
k zachování integrity a výkonnosti sítě

KomPonEnt y:

• Cordsety a patchcordy • Zásuvky

• Přepážkové adaptéry • Kabelové cívky

• Dodatečně připojitelné konektory

možnosti KONEK TORů:

• RJ45 (IP20)  • M12 D-kódovaný (IP67)  • Varianta 1 (IP67)

2párové nebo 4párové varianty stíněných 
a nestíněných kabelů v několika opláštěních:

• 2párový pro aplikace 10/100BaseT a na strojích

•  4párový pro páteřové a uplink porty nebo jakékoliv 
oblasti vyžadující přenosovou rychlost vyšší než 
100BaseT

• PVC kabel – univerzální aplikace

• PUR kabel – vysoce flexibilní, bez halogenů

• TPE kabel – vysoce flexibilní aplikace

• Plenum kabely – pro vzduchotechniku

•  600V PVC – k použití v kabelových žlabech, do 600 V 

Poznámky:

•  Ethernetová média Allen-Bradley jsou navržena 
v souladu s normami ODVA Ethernet/IP pro zvýšenou 
výkonnost v průmyslových aplikacích

•  Kabely se jmenovitou hodnotou 600 V mají parametr 
600 V AWM, stejně jako PLTC (Power Limited Tray 
Cable) – PLTC typu NEC Uvedený kabel je schválen pro 
použití v kabelové lávce třída 1, oddíl 2, nebezpečné 
oblasti a bezpečné oblasti, kabelové lávky, rozvody, 
vedení a s opěrou nosnými lany

•  Přechod zevnitř skříně ke stroji může být proveden 
pomocí přepážkového adaptéru RJ45-to-M12 nebo 
zásuvky panelového patchcordu RJ45-to-M12. Obě 
řešení představují utěsněné systémy umístěné na 
skříni a umožňují snadný přechod z IP20 na IP67

•  Vysoce flexibilní kabely až pro 10 miliónů 
ohybových cyklů 

        Ethernetové zařízení k montáži na stroje

Obr. č. Součást č. Výrobek
12 294E* ArmorStart LT

13 1738* ArmorPOINT

14 1732E* ArmorBlock® (starší)

15 1732E* ArmorBlock

16 56RF-IN-IPD22 Blok rozhraní RFID 

17 48MS* Senzor MultiSight Vision

18 842E* EtherNet/IP enkodér

19 889D-F5FCDE-J* DC Micro patchcord – pravoúhlá 
zásuvka k přímé stíněné zástrčce

20 889D-R4ACDM-* DC Micro patchcord – pravoúhlá 
zásuvka k přímé zástrčce

21 889D-R4ACDE-* DC Micro patchcord – pravoúhlá 
koncovka pravoúhlé koncovce

ArmorStart® LT ArmorPOINT®

ArmorBlock 
(starší)

Pomocný 
Mini 
patchcord

DC Micro Patchcord

DC Micro
Patchcord

56RFID
Vysílač

56RF Blok rozhraní RFID 

T-Port

Senzor 42EF RightSight

C

1607-XT
POWER SUPPLY

1606-XL Patchcord M12 D Code  
s kabelem 600 V Patchcord k zapojení 

Micro na Mini 

Ethernetový patchcord 
M12 D Code

ArmorBlock

DC Micro zásuvka k patchcordu 
se zástrčkou

DC Micro Patchcord

9
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21

20
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Řešení v oblasti médií DeviceNet

       Řešení KwikLink Lite Media 

Obr. # Součást č. Výrobek
1 1485C-P1W♦ KwikLink Lite Flat Media

2 1485P-K1DL4 Konektor odbočovacího vedení

3 1485P-K1TG4 Konektor sběrnicového vedení†

4 1485P-K1TR4 Ukončovací odpor

5 1485P-K1TLR4 Svorkovnice

6 1485P-K1G4-Y5 5pólový otevřený konektor

7 1485P-K1GK4 Převodník kabelů „Flat to Thin“

BA         Produkty DeviceNet pro stroje

Obr. č. Součást č. Výrobek
8 1732D DeviceNet ArmorBlock

9 888N-D4AF1-* Mini Aux Power

10 1485R-P*R5-F5
Tenký kulatý patchcord DeviceNet – 
Micro pravoúhlá zásuvka k Micro 
pravoúhlé zástrčce

11 889N-F4AENM-* Mini Patchcord – pomocný

A

Napájení 1606

855 Signalizační světla

1756 ControlLogix s modulem DeviceNet  

2711 PanelView 22B PowerFlex 40 AC Drive

Minikabel pom. napájení 

Svorkovnice

5pólový otevřený konektor

Zásuvka pomocného napájení

KwikLink Lite Flat Media

Konektor sběrnicového 
vedení

Konektor sběrnicového vedení

5pólový otevřený 
konektor

Převodník kabelů „Flat to Thin“

Zásuvka pro kulaté 
kabely DeviceNet

V zájmu zkrácení času instalace a snížení materiálových nákladůmediální systémy Allen-Bradley 
DeviceNet™ zahrnují varianty kulatých i plochých kabelů.

Kulatý převodník „Flat to Thin“

Konektor odbočovacího vedení

APLIKACE
DeviceNet je flexibilní síťové řešení, 
které šetří instalační čas a je ideální  
pro skříňové aplikace.

Konektor odbočovacího vedení

5

2

3 3

1

6

11

7

2

7

6

Kryt
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Poznámka: * Lze nahradit za 2 (2metrový), 5 (5metrový) nebo 10 (10metrový) pro jednotlivé standardní délky 
Nahradit ♦za 100 (100metrová), 300 (300metrová), 600 (600metrová) pro jednotlivé délky kabelových cívek 
† Nutno použít konektor sběrnicového vedení s odbočovacím vedením nebo plochý/tenký konektor 
Podrobné informace k objednávání naleznete v katalogu On-Machine Connectivity na ab.com/catalogs
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DEvicEnEtMEDIA

Naše média typu DeviceNet zahrnují celou řadu variant 
sběrnicových a odbočovacích kabelů pro optimální 
flexibilitu v síťové topologii.

roUnD DEvicEnEt MEDIA:
•  Silné a tenké (sběrnicové a odbočovací) cordsety  

a patchcordy

• Víceportové připojovače DevicePort a DeviceBox

• PowerTap • T-porty a příslušenství

možnosti KONEK TORů:
• Mini  • Micro (M12)

• Otevřené (svorkové spoje)

Poznámky:
•  Umožňuje nejdelší vzdálenost sběrnicového vedení: 

500 m (1640 stop)
•  Zjednodušené odstraňování potíží a výměna komponentů
•  Varianty opláštění kabelů PVC, CPE a TPE pro  

náročné aplikace 
•  Stíněné kabely poskytují optimální odolnost proti rušení

K wiKlinK flat DEvicEnEt 
MEDIA:
KomPonEnt y:
• 4žilový plochý sběrnicový kabel      • Odbočovací kabely
•  Konektory Snap-On pro odstranění izolace (IDCs)  

s více možnostmi rozhraní:
  - Micro (M12) 
  - Otevřené (svorkové spoje) 
  -  Integrovaný odbočovací ohebný vodič s Mini konektorem 

nebo volnými přívody
  - Ukončovací odpor a prázdný kryt

systémové MOžNOSTI:
• Univerzální KwikLink (IP67)
• KwikLink pro velká zatížení (IP67, 1200 PSI Washdown)
• KwikLink Lite (IP20)

Poznámky:
•  IDC Snap-on konektory umožňují rychlou montáž bez 

použití nářadí
•  50% úspora nákladů ve srovnání s řetězováním 

(daisy-chaining)
• Optimální funkce plug-and-play 
• Západkové konektory zabraňující chybám v zapojení 
•  Zařízení lze připojovat všude podél sběrnice – bez 

nutnosti kabelů s předem stanovenou délkou

B

ArmorStart LT

Konektor  
sběrnicového vedení

Ukončovací 
odpor

Zásuvka pro kulaté 
kabely DeviceNet

Patchcord 
pro kulaté kabely 
DeviceNet

1732D ArmorBlock 
DeviceNet, blok v/v

Další informace... Podívejte se na video KwikLink Lite na: 
ab.com/Connection-Devices/DeviceNet-Media

3

4

8

10
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Bezpečnostní připojitelnost

       Bezpečnost strojů s využitím můstků

Obr. # Součást č. Výrobek
1 888D-F5AC1-1 5pólová zásuvka

2 889D-F5ACDM-* 5pólový patchcord DC Micro 

3 889D-F8ABDM-* 8pólový patchcord DC Micro 

4 898D-418U-DM 4pólový můstek

5 898D-438Y-D8 Bezpečnostní T-Port

A B

Kryt

PLC

1768 Compact GuardLogix®

1607 
Napájení

Bezpečnostní relé 
Guardmaster®

Patchcord M23 

Bezpečnostní zkratovací 
můstky

Bezpečnostní zkratovací 
můstky

SensaGuard™

SensaGuard™

Bezpečnostní T-Port

5pólový patchcord DC Micro Cordset

DC Micro Patchcord

Bezpečnostní rozvodná skříň

DC Micro Patchcord

DC Micro Patchcord

M23 hlavní 
kabel 
(„home run")

A

B

C

Systémy bezpečného připojení Allen-Bradley představují kompletní elektroinstalační 
řešení zaměřená na bezpečnost strojů.

Poznámka: * lze nahradit za 2 (2metrový), 5 (5metrový) nebo 10 (10metrový) pro jednotlivé standardní délky
Podrobnější informace o objednání naleznete v katalogu On-Machine Connectivity na webu ab.com/catalogs

APLIKACE
Zabezpečená konektivita je vhodná pro 
kompaktní stroje s omezeným počtem 
bezpečnostních prvků využívajících 
bezpečnostní relé k monitorování.

5pólová zdířka

19pólová zdířka

19pólová zdířka M23

6

9

7

2

9 

8

2

5

14

13

1

10

12

12

   Zabezpečení strojů bezpečnostní rozvodnou skříní M23 

Obr. č. Součást č. Výrobek
6 888M-F19AE-* M23 19pólová zdířka

7 889M-R19RMMU-* M23 hlavní kabel („home run")

8 898D-P88RT-M19 Bezpečnostní rozvodná skříň - 8 porty

9 889D-F8ABDM-* 8pólový patchcord DC Micro 

10 889D-F8AB-* 8pólový patchcord DC Micro 

11 871A-TS8-DM1 8pólová svorková komora – zástrčka

12 898D-81RU-DM Zkratovací konektor (můstek)
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BEZPEČnostnÍ  
PŘIPOJITELNOST

C       Zabezpečení strojů bezpečnostní rozvodnou skříní M23

Obr. č. Součást č. Výrobek
13 888M-F19AE-* M23 19pólová zásuvka 

14 889M-R19RMMU-* M23 hlavní kabel („home run")

15 898D-P84RT-M19 Bezpečnostní rozvodná skříň –  
4 porty

16 889D-F8ABDM-* 8pólový patchcord

8pólový patchcord

Pojistný spínač SensaGuard

SensaGuard

SensaGuard s QDSvorková komora

SensaGuard™

Rozváděcí skříň

Bezpečnostní 
koncový spínač

Jazýčkový spínač 

Bezpečnostní T-Port

Bezpečnostní 
zkratovací můstek

Systémy bezpečného připojení Allen-Bradley představují 
kompletní rychle odpojitelná elektroinstalační řešení 
zaměřená na bezpečnost strojů.

KomPonEnt y:

• Bezpečnostní T-Porty

• Bezpečnostní rozvodné skříně

• Bezpečnostní můstky

• Patchcordy

• Zdířky

možnosti KONEK TORů:

• DC Micro (M12)

• M23

flexibilní a spolehlivé přípojky 
pro zajištění bezpečnosti:

• Blokovací spínače  • SensaGuard

• Nouzové vypínače  • Bezpečnostní koncové spínače

• Lankové vypínače  • Pojistné spínače

• Pojistné relé  • Bezpečnostní rohože

nevhodné pro:

• Tlakově citlivé bezpečnostní hrany

Poznámky:

•  Navrženo pro zjednodušení instalace bezpečnostních 
zařízení

•  Snížení nákladů na instalaci, zjednodušené rozšíření 
a řešení problémů, zvýšená modularita

•  Jedno nebo dvoukanálové volby, se signalizací nebo bez 
signalizace

•  Signalizační systémy umožňují přímou zpětnou vazbu 
k jednotlivým systémům v rámci celku a poskytují 
pomocné kontakty jako vstup pro signalizační světla, 
zvukové alarmy, vstupní karty PLC atd.

•  Aby systém fungoval, u všech nevyužitých musí být 
nainstalovány zkratovací konektory (můstky)

5

4

15

16

11 

8pólový patchcord16


