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Rockwell Automation oferuje szeroki asortyment komponentów Allen-Bradley®, spełniających Państwa potrzeby. 
Aby pomóc w doborze komponentów, zapewniamy różne narzędzia do konfiguracji i wyboru.

Przedstawiciel lokalny
Z przedstawicielem lokalnym można skontaktować się pod numerem 1.800.223.3354.
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

Katalog produktów on-line
Nasza rozbudowana oferta produktowa została przygotowana tak, aby usprawnić Państwa procesy 
w każdym etapie cyklu produkcji.
http://www.rockwellautomation.com/products/

Zestaw narzędzi do wyboru produktów
Nasz rozbudowany zestaw do wyboru produktów i kon�guracji systemu pomaga w wyborze 
i stosowaniu naszych produktów.
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Katalogi
W naszych katalogach można znaleźć szeroki wybór niezbędnych komponentów Allen-Bradley.
http://www.ab.com/catalogs/

Product
Selection
Toolbox

Create Proposals and Submittals
ProposalWorks Integrated 

Architecture Builder
Automation S ystem Configurator

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), największa na świecie firma w branży automatyki przemysłowej, pomaga klientom 
zwiększyć produktywność i działać w bardziej zrównoważony sposób. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i doskonałemu 
wykonaniu nasze wiodące produkty marki Allen-Bradley® i Rockwell Software® zdobywają uznanie na całym świecie.

Śledź ROKAutomation na Facebooku i Twitterze.            Połącz się z nami na LinkedIn.

Product Selection Toolbox™ – ProposalWorks™
i Integrated Architecture™ Builder 
•	 	Szeroki	asortyment	narzędzi	do	doboru	produktów	i	konfiguracji	

systemów pomaga w wyborze i zastosowaniu naszych produktów.
 Wejdź na http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

•	  Konfiguracja sieci NetLinx wraz z zestawieniem materiałów dzięki 
oprogramowaniu Integrated Architecture Builder

•	  Łatwy w użyciu interfejs ProposalWorks umożliwia szybkie 
określenie wymaganych produktów i usług Allen-Bradley oraz 
zapewnia dostęp do aktualnego cennika

•	  Oprogramowanie automatycznie wybiera odpowiednie broszury 
informacyjne, zdjęcia itd.



Złącza i kable sieciowe

Bezproblemowe łączenie komponentów z architekturą Integrated Architecture
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Rozwiązania z zakresu złączy i kabli sieciowych
Rockwell Automation oferuje szeroką gamę rozwiązań z zakresu systemów 
komunikacji i nośników informacji sieciowych zapewniających bezproblemową 
komunikację systemów Integrated Architecture i ich komponentów. 
Stworzenie własnego systemu połączeń nie wymaga już wiele zachodu – 
wszystkie zagadnienia można rozwiązać, wykonując jeden telefon do 
Rockwell Automation.

UNIWERSALNOść
Asortyment produktów Allen-Bradley® z zakresu złączy 
i kabli sieciowych jest jednym z najszerszych w branży. 
Bez względu na to, czy wymagany jest kabel standardowy, 
czy też kabel o niestandardowej długości, potrzebny 
produkt zostanie dostarczony w wymaganym terminie. 
Koncentrujemy się na zminimalizowaniu czasu dostawy – 
najczęściej zamawiane produkty są magazynowane 
w sposób umożliwiający natychmiastową wysyłkę, 
z kolei produkty niestandardowe lub nieznajdujące się 
w magazynach są wysyłane w ciągu 14 dni.

DOSTęPNOść
Wiemy, że w kontekście połączeń „standardowe” systemy 
sterowania należą do rzadkości. Oprócz standardowych 
produktów należy także zapewnić możliwość indywidualnego 
dostosowania. Nasz asortyment kabli standardowych i na 
zamówienie umożliwia łatwe łączenie komponentów w sposób 
odpowiedni do architektury danego systemu.

JAKOść
Produkty Allen-Bradley z zakresu złączy i kabli sieciowych 
zostały przetestowane elektrycznie i mechanicznie w naszych 
zakładach, a także przez podmioty zewnętrzne, takie jak 
CSA i UL, pod kątem zgodności z najnowszymi standardami 
i certyfikatami. 

KOMPATyBILNOść
Nasze produkty z zakresu złączy i kabli sieciowych są 
kompatybilne z innymi produktami Allen-Bradley, takimi jak 
czujniki, przełączniki, zabezpieczenia i moduły rozproszonych 
we/wy, a także z produktami ethernetowymi takimi jak 
przełączniki Stratix, PLC, przemienniki i rozdzielnice MCC.
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•  Szeroki asortyment złączy i osłon kabli dostosowanych do każdego 
zastosowania lub środowiska pracy

•  Optymalna elastyczność dzięki możliwości wyboru długości kabli oraz 
zastosowaniu kabli „czystych” i złączy do podłączania lokalnego

•  Krótszy czas instalacji i przekazywania do eksploatacji, a także mniejsze ryzyko 
błędów oprzewodowania poza szafą

•  Minimalny średni czas naprawy (MTTR) w przypadku usterki urządzenia 
lokalnego lub kabla

•  Charakteryzujące się większą trwałością niż standardowe 
ogólnodostępne kable Ethernet, kable sieciowe 
Allen-Bradley zaprojektowane z myślą o doskonałej 
niezawodności, uniwersalności i redukcji zakłóceń

•  Specjalnie zaprojektowany kabel z niezwykle wytrzymałym 
złączem zapewnia integralność i prawidłową wydajność 
sieci

•  Łatwe podłączanie do przełączników Ethernet 
Allen-Bradley, sterowników programowalnych, 
paneli operatorskich PanelView™ i przemienników

•  Różne warianty kabli magistralnych i rozgałęźnych 
zapewniające elastyczność przy tworzeniu 
topologii sieci

•  Rozwiązania typu plug and play skracające do 
minimum czas instalacji

•  Kable płaskie KwikLink™ Lite pozwalają uzyskać do 
50% oszczędności kosztów instalacji dzięki znacznej 
redukcji nakładów pracy i materiałów

K able ethernetowe K able Devicenet

•  Systemy z bezpiecznym oprzewodowaniem i możliwością szybkiego odłączenia 
redukują koszty instalacji i ułatwiają rozwiązywanie problemów

• Większa modułowość systemu umożliwia jego rozbudowę

•  Uniwersalne połączenia między zabezpieczającymi przełącznikami blokującymi, 
przyciskowymi wyłącznikami awaryjnymi, wyłącznikami linkowymi, 
przekaźnikami bezpieczeństwa, kurtynami świetlnymi i matami bezpieczeństwa

•  Możliwość połączenia jedno- lub dwukanałowego ze stykami pomocniczymi 
lub bez

Kable sieciowe

Niesieciowe elementy połączeniowe

Zabezpieczające  elementy połączeniowe

4
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Rozwiązania z zakresu połączeń niesieciowych

       Skrzynka rozdzielcza M12 z minizłączem 

Rys. nr Nr części Produkt

1 888N-F12AF1* Gniazdo  
MiniPlus żeńskie

2 898D-P58PT-N12 Skrzynka rozdzielcza DC Micro ze 
złączem MiniPlus

3 889D-F4ACDE-* Złącze DC Micro 4-pinowe (proste 
żeńskie i kątowe męskie)

       Skrzynka rozdzielacza Pico z okablowaniem 

Rys. nr Nr części Produkt
4 888D-F8AB3* Złącze DC Micro żeńskie

5 889D-R8ABDM-* Złącze DC Micro 8-pinowe, kątowe 
żeńskie i proste męskie

6 898P-P36PT-D8 Skrzynka rozdzielcza Pico DC 
z mikrozłączem głównym

7 889D-F4ABP3E-* Złącze DC Micro żeńskie do kabla 
krosowego ze złączem męskim Pico

A B

Obudowa

Sterownik Micro800™

Zasilacz 1606

A B

C

D

Kabel krosowy M23

Złącze M23
Skrzynka 
rozdzielcza 
DC Micro

Kabel krosowy zaworu DIN

Kabel krosowy ze 
złączem DC Micro

Złącze Pico do mikrokabli 
krosowych

Złącze MiniPlus

Skrzynka rozdzielcza DC 
Micro ze złączem MiniPlus

Złącze DC Micro

Złącze M23

Złącze M23 do podłączania 
lokalnego

Czujnik 42JT 

Czujnik 42EF 
RightSight™

Czujnik ciśnienia 836E

Skrzynka rozdzielcza DC Micro

Kable krosowe ze złączem 
DC Micro

Pasywne elementy połączeniowe Allen-Bradley tworzą kompletne rozwiązanie typu plug & play 
pozwalające uprościć i ujednolicić oprzewodowanie, zapewniając bezpieczne połączenia czujników 
zbliżeniowych, wyłączników krańcowych, czujników fotoelektrycznych i innych urządzeń lokalnych.

ZASTOSOWANIE
Niesieciowe 
elementy 
połączeniowe  
doskonale 
sprawdzają się 
w przypadku maszyn 
kompaktowych, 
zastosowań 
ograniczonych 
kosztowo lub takich, 
w których wymagana 
jest minimalna 
diagnostyka.

Uwaga: W przypadku długości standardowych symbol * zastąpić cyfrą 2 (2 metry), 5 (5 metrów) lub 10 (10 metrów)
Szczegółowe informacje dotyczące zamawiania znajdują się w katalogu połączeń On-Machine™ dostępnym na stronie ab.com/catalogs

Kabel krosowy ze 
złączem DC Micro 

Kabel krosowy ze 
złączem DC Micro
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Skrzynka rozdzielcza 
Pico
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niesieciowe  
ELEMEnT y pOŁąCZEniOWE

C

Czujnik zbliżeniowy 871TM

       Skrzynka rozdzielcza M23 z okablowaniem 

Rys. nr Nr części Produkt
13 888M-F11AE-* Złącze M23 żeńskie

14 889M-R11RMMU-* Złącze M23 11-pinowe  
(kątowe żeńskie i proste męskie)

15 898D-58PT-M12 Skrzynka rozdzielcza DC Micro 
z głównym złączem M23 

16 889D-F4ACDE-* Złącze DC Micro 4-pinowe  
(proste żeńskie i kątowe męskie)

17 889V, 889W, 889Z Kable krosowe zaworu DIN 

       Skrzynka rozdzielcza M12 z okablowaniem

Rys. nr Nr części Produkt
8 888M-F19AE-* Złącze M23 żeńskie

9 889M-M19AH-T Złącze M23 męskie 
do podłączania lokalnego

10 898D-58DT-B* Skrzynka rozdzielcza DC Micro ze 
złączem kablowym

11 889D-F4ACDE-* Złącze DC Micro 4-pinowe  
(proste żeńskie i kątowe męskie)

12 879D-F4ACDM-* Kabel V ze złączami DC Micro 
żeńskim i męskim

D

Czujnik 871P VersaCube™

Czujnik 872C WorldProx™

Mikrokabel y

Pełne rozwiązanie połączeniowe:

•  przewody połączeniowe (z jednym złączem i wolnymi 
żyłami na drugim końcu)

• Kable krosowe (z dwoma złączami)

• Złącza do podłączania lokalnego

• Gniazda do zabudowy panelowej

• Skrzynki rozdzielcze  •  Rozdzielacze i złącza  
rozgałęziające

• Kable V i y  • Szpule kabli „czystych”

roDza je ZŁąCZy

• DC Micro (M12), 2-,
  3-, 4-, 5- i 8-pinowe

• AC Micro (1/2”), 
  3-, 4-,5- i 6-pinowe

• Mini (7/8”), 2-, 3-, 
  4-, 5- i 6-pinowe 

• Miniplus 7-, 8-, 9-, 10- i 12-pinowe

Różne materiały izolacji kablowych i wysoka 
elastyczność pozwalają stosować kable 
w wielu aplikacjach i środowiskach pracy:

• pVC – zastosowania ogólne

•  TpE – zastosowania wymagające gięcia, 
środowiska o skrajnych temperaturach pracy

•  pUR – zastosowania wymagające gięcia, 
środowiska chemiczne, zanurzanie w wodzie

•  ToughWeld™ (CpE) – spawanie, 
środowiska chemiczne

•  ToughLink™ (TpE) – odporne na promieniowanie UV 
i wodę, środowiska chemiczne

•  TPE i PUR o dużej elastyczności – do 5 milionów, 
9 milionów i 10 milionów cykli zginania

• EAC Micro

• pico 3- i 4-pinowe

• M23

• Zawór Din

Uwaga:

•  W celu zapewnienia jak największej elastyczności 
przewody połączeniowe i kable krosowe są oferowane 
w długościach standardowych i na zamówienie

•  Standardowe kable połączeniowe spełniają 
wymagania obudowy IP69K do zastosowań 
w trudnych warunkach

•  Złącza z nakrętkami połączeniowymi z powłoką 
epoksydową z zawartością cynku jako standard; 
dostępne są również nakrętki ze stali nierdzewnej 
i mosiądzu niklowanego 

• Kontrolki LED dostępne dla złączy Micro, pico i Mini

Kabel krosowy ze 
złączem DC Micro 

Wyłącznik 
krańcowy 802B

12
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Rozwiązania z zakresu połączeń ethernetowych

       Kable ethernetowe 

Rys. nr Nr części Produkt
1 1585J-M8TBJM-* Kabel krosowy z dwoma złączami RJ45

2 1585J-M8HBJM-* Kabel krosowy z dwoma złączami RJ45 – 600 V

3 1585D-D4TBJM-* Kabel ze złączami RJ45 i M12 żeńskim do 
montażu panelowego

4 1585D-M4TBDM-* Kabel krosowy z dwoma złączami męskimi 
M12 kod D

5 1585D-M4HBDM-* Kabel krosowy z dwoma złączami męskimi 
M12 kod D – 600 V

6 1585A-DD4JD Adapter kątowy M12 do RJ45

7 1585J-M8CC-H Złącze RJ45 usuwające izolację (iDC) 

A         Zasilanie pomocnicze 

Rys. nr Nr części Produkt

8 888N-D4AF1-* Gniazdo zasilania pomocniczego 
– żeńskie 

9 889N-F4AENM-*
Minikabel krosowy zasilania 
pomocniczego ze złączami prostym 
żeńskim i prostym męskim

10 889N-43PB-N4KT Rozgałęźnik zasilania pomocniczego

11 889D-F4AENM-* Kabel krosowy ze złączami DC Micro 
żeńskim i Mini męskim

B

CompactLogix™ 1756

Enkoder EtherNet/IP 842E

Kabel krosowy ze złączem DC Micro

Kabel krosowy ze złączami RJ45 
i M12 żeńskim

Gniazdo zasilania pomocniczego

Ethernetowy kabel krosowy ze złączem M12 kod D Ethernetowy kabel krosowy ze złączem 
M12 kod D – 600 V

Adapter kątowy M12 do RJ45

Ethernetowy kabel krosowy ze 
złączem RJ45

Zasilacz 1606

Ethernetowy kabel krosowy 
ze złączem M12 kod D

Pomocniczy minikabel 
krosowy Zasilacz 1607

PanelView 2711

PowerFlex®

Przełącznik Stratix 
1783

MultiSight™

Kabel 
ethernetowy 
ze złączami 
RJ45 600 V 

B

Oferujemy szeroką gamę fizycznych łączy Ethernet do zastosowań przemysłowych, zaprojektowanych specjalnie z myślą 
o pracy w trudnych warunkach.

1607-XT
POWER SUPPLY

1606-XL

ZASTOSOWANIE
Ethernetowe elementy 
połączeniowe 
przeznaczone do 
łączenia maszyn 
w systemie 
rozproszonym, 
wymagających 
częstej diagnostyki 
poprzez PLC.

Uwaga: W przypadku długości standardowych symbol * zastąpić cyfrą 2 (2 metry), 5 (5 metrów) lub 10 (10 metrów)
Szczegółowe informacje dotyczące zamawiania znajdują się w katalogu połączeń On-Machine dostępnym na stronie ab.com/catalogs
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Złącze RJ45 usuwające izolację (iDC)7

5

Obudowa

A
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K able ethernetowe 

C

Ethernetowe elementy połączeniowe Allen-Bradley 
to specjalnie zaprojektowany kabel z niezwykle 
wytrzymałym złączem zapewniające integralność 
i prawidłową wydajność sieci

Komponent y:

•  przewody połączeniowe i kable krosowe
• Gniazda/wyjścia
• Adaptery kątowe • Szpule kabli „czystych”
• Złącza do podłączania lokalnego

opc je ZŁąCZy:

• RJ45 (ip20) • M12 kod D (ip67) • Variant 1 (ip67)

opcje kabli 2-lub 4-żyłowych ekranowanych 
i nieekranowanych w różnych izolacjach 
kablowych:
• 2-żyłowe do zastosowań 10/100BaseT i On-Machine
•  4-żyłowe do portów szkieletowych i uplink lub 

dowolnych zastosowań wymagających prędkości 
danych większej niż 100BaseT

• Kabel pVC – zastosowania ogólne
• Kabel pUR – wysoko elastyczny, bezhalogenowy
• Kabel TpE – zastosowania o wysokiej elastyczności
•  Kabel typu Plenum – do stosowania w sufitach 

podwieszanych i kanałach wentylacyjnych
•  Kabel 600 V PVC – do stosowania w korytkach 

kablowych na kable o wartości znamionowej do 600 V

Uwaga:
•  Kable ethernetowe Allen-Bradley są zgodne ze 

standardami Ethernet/IP opracowanymi przez 
ODVA w celu zapewnienia lepszej wydajności 
w zastosowaniach przemysłowych

•  Napięcie znamionowe kabli 600 V wynosi 600 V 
AWM, podobnie jak w przypadku kabli pLTC (power 
Limited Tray Cable) zatwierdzonych przez nEC pLTC do 
zastosowań w korytkach kablowych znajdujących się 
w obszarach bezpiecznych i niebezpiecznych klasy 1 
strefa 2, korytkach kablowych, kanałach kablowych, 
rurach kablowych i utrzymywanych przez przewody 
pomocnicze.

•  Z wnętrza szafy kabel można poprowadzić do 
maszyny poprzez adapter kątowy RJ45-do-M12 
lub za pomocą kabla krosowego ze złączami RJ45-
do-M12 (żeńskie) do montażu panelowego. Obydwa 
rozwiązania zapewniają uszczelniony przelot kablowy 
w szafie i pozwalają na zmianę stopnia ochrony z IP20 
na IP67.

•  Kable o dużej elastyczności klasy do 10 milionów 
cykli zginania.

        Urządzenia ethernetowe On-Machine

Rys. nr Nr części Produkt
12 294E* ArmorStart LT

13 1738* ArmorPOINT

14 1732E* ArmorBlock® (starsza wersja)

15 1732E* ArmorBlock

16 56RF-IN-IPD22 Blok interfejsu RFID

17 48MS* Czujnik wizyjny MultiSight

18 842E* Enkoder EtherNet/IP

19 889D-F5FCDE-J* Kabel krosowy ekranowany ze złączem DC 
Micro (złącze kątowe żeńskie i proste męskie)

20 889D-R4ACDM-* Kabel krosowy ze złączem DC Micro  
(złącze kątowe żeńskie i proste męskie)

21 889D-R4ACDE-* Kabel krosowy ze złączem DC Micro  
(dwa złącza kątowe)

ArmorStart® LT ArmorPOINT®

ArmorBlock 
(starsza 
wersja)

Pomocniczy 
minikabel 
krosowy

Kabel krosowy ze  
złączem DC Micro

DC Micro
Kabel 
krosowy

56RFID
Nadajniko-
odbiornik

Blok interfejsu 56RF RFID

Rozgałęźnik zasilania

Czujnik 42EF RightSight

C

1607-XT
POWER SUPPLY

1606-XL Kabel krosowy ze 
złączem M12 kod D  
i kablem 600 V

Kabel krosowy ze 
złączami Micro i Mini

Ethernetowy kabel 
krosowy ze złączem 
M12 kod D

ArmorBlock

Kabel krosowy ze złączami DC Micro 
żeńskim i męskim

Kabel krosowy ze złączem DC Micro
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Rozwiązania w zakresie połączeń DeviceNet

       Rozwiązania w zakresie połączeń KwikLink Lite 

Rys. nr Nr części Produkt
1 1485C-P1W♦ Kabel płaski KwikLink Lite

2 1485P-K1DL4 Złącze kabla rozgałęźnego

3 1485P-K1TG4 Złącze kabla magistralnego†

4 1485P-K1TR4 Rezystor zakończeniowy

5 1485P-K1TLR4 Listwa zaciskowa

6 1485P-K1G4-y5 Złącze 5-pinowe typu otwartego

7 1485P-K1GK4 Złącze przejściowe do kabli 
płaskich/cienkich

BA         Produkty DeviceNet On-Machine

Rys. nr Nr części Produkt
8 1732D DeviceNet ArmorBlock

9 888N-D4AF1-* Minizłącze pomocnicze zasilania

10 1485R-P*R5-F5

Cienki okrągły kabel krosowy 
DeviceNet ze złączami Micro 
kątowym żeńskim i kątowym 
męskim

11 889N-F4AENM-* Minikabel krosowy pomocniczy

A

Zasilacz 1606

Sygnalizator 855

ControlLogix 1756 z modułem DeviceNet 

PanelView 2711 Przemiennik AC 22B PowerFlex 40

Minikabel zasilania pomocniczego

Listwa zaciskowa

Złącze 5-pinowe typu otwartego

Gniazdo zasilania pomocniczego

Kabel płaski KwikLink Lite

Złącze kabla 
magistralnego

Złącze kabla magistralnego

Złącze 5-pinowe 
typu otwartego 

Złącze przejściowe do kabli 
płaskich/cienkich Złącze kabla okrągłego 

DeviceNet

System okablowania DeviceNet™ Allen-Bradley obejmuje kable okrągłe i płaskie, których zastosowanie skraca czas 
instalacji i redukuje koszt materiałów.

Złącze przejściowe do kabli płaskich/
okrągłych cienkich

Złącze kabla rozgałęźnego

ZASTOSOWANIE
System DeviceNet to elastyczne rozwiązanie 
sieciowe skracające czas instalacji doskonale 
sprawdzające się przy instalacji w szafach.

Złącze kabla rozgałęźnego

5
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Obudowa

9

Uwaga: W przypadku długości standardowych symbol * zastąpić cyfrą 2 (2 metry), 5 (5 metrów) lub 10 (10 metrów) 
W przypadku kabli na szpuli zastąpić symbol ♦ cyfrą 100 (100 metrów), 300 (300 metrów), 600 (600 metrów) 
† Konieczne użycie złącza kabla magistralnego i złącza przewodu rozgałęźnego lub złącza przejściowego do kabli płaskich/cienkich 
Szczegółowe informacje dotyczące zamawiania znajdują się w katalogu połączeń On-Machine dostępnym na stronie ab.com/catalogs
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K able Devicenet

Elementy połączeniowe DeviceNet obejmują różne 
rodzaje kabli magistralnych i rozgałęźnych, co pozwala 
zachować optymalną elastyczność przy tworzeniu 
topologii sieci.

K able oKr ąg łe Devicenet:
•  Grube i cienkie (magistralne i rozgałęźne) przewody 

połączeniowe i kable krosowe
• Złącza przepustowe Deviceport i DeviceBox
• powerTap • Rozgałęźniki i akcesoria

opc je ZŁąCZy:
• Mini  • Micro (M12)
• Otwarte (połączenia zaciskowe)

Uwaga:
•  Pozwala na zastosowanie przewodu magistralnego 

o długości do 500 m (1640 stóp)
•  Uproszczone rozwiązywanie problemów i wymiana 

komponentów
•  Możliwość zastosowania izolacji kablowych z PVC, CPE 

i TPE do trudnych zastosowań
•  Zastosowanie kabla ekranowany zapewnia optymalną 

odporność na zakłócenia

K able płasKie K wiKlinK 
Devicenet:
Komponent y:
• 4-żyłowy płaski kabel magistralny • Kable rozgałęźne
•  Złącza zatrzaskowe z usuwaniem izolacji (iDC) 

o różnych opcjach interfejsu:
  - Micro (M12) 
  - Typu otwartego (połączenia zaciskowe) 
  - Kabel pigtail ze złączem Mini lub wolnymi żyłami 
  - Rezystor zakończeniowy i przezroczysta obudowa

opc je SySTEMU:
• KwikLink (ip67) do zastosowań ogólnych
•  KwikLink Heavy Duty (ip67, do zmywania strumieniem 

wody 1200 pSi)
• KwikLink Lite (ip20)

Uwaga:
•  Złącza zatrzaskowe z usuwaniem izolacji (iDC) 

zapewniają szybki montaż bez użycia narzędzi
•  50% oszczędności kosztów w porównaniu do połączeń 

szeregowych
• Optymalne możliwości plug-and-play
•  Złącza zatrzaskowe kabli zabezpieczających 

zapobiegają błędom oprzewodowania
•  Urządzenia można dodawać w dowolnym miejscu 

wzdłuż magistrali – nie ma potrzeby wcześniejszego 
ustalania długości kabli

B

ArmorStart LT

Złącze kabla 
magistralnego

Rezystor 
zakończeniowy

Złącze kabla okrągłego 
DeviceNet

Cienki okrągły 
kabel krosowy 
DeviceNet

Blok we/wy 1732D 
ArmorBlock 
DeviceNet

Dowiedz się więcej... Obejrzyj materiał wideo 
KwikLink Lite dostępne pod adresem:  
ab.com/Connection-Devices/DeviceNet-Media
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Zabezpieczające elementy połączeniowe

       Zabezpieczające elementy połączeniowe On-Machine z łącznikami

Rys. nr Nr części Produkt
1 888D-F5AC1-1 Złącze 5-pinowe żeńskie

2 889D-F5ACDM-* Kabel krosowy ze złączem Micro 
DC 5-pinowym

3 889D-F8ABDM-* Kabel krosowy ze złączem Micro 
DC 8-pinowym

4 898D-418U-DM Łącznik 4-pinowy

5 898D-438y-D8 Trójnik

A B

Obudowa

PLC

Sterownik GuardLogix® 1768

 
Zasilacz 
1607 

przekaźnik 
bezpieczeństwa 
Guardmaster® 

Kabel krosowy M23

Łączniki zabezpieczające

Łączniki zabezpieczające

SensaGuard™

SensaGuard™

Trójnik

Kabel krosowy 5-pinowy DC Mikro przewód  
połączeniowy

Kabel krosowy ze złączem  
DC Micro

Skrzynka rozdzielcza 
bezpieczeństwa

Kabel krosowy ze złączem 
DC Micro

Kabel krosowy ze 
złączem DC Micro

Kabel ze  
złączem M23

A

B

C

Systemy połączeń bezpieczeństwa Allen-Bradley oferują kompletne rozwiązania oprzewodowania opracowane 
z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa maszyny.

Uwaga: W przypadku długości standardowych symbol * zastąpić cyfrą 2 (2 metry), 5 (5 metrów) lub 10 (10 metrów)
Szczegółowe informacje dotyczące zamawiania znajdują się w katalogu połączeń On-Machine dostępnym na stronie ab.com/catalogs

ZASTOSOWANIE
Zabezpieczające elementy połączeniowe są 
przeznaczone do maszyn kompaktowych 
z ograniczoną liczbą komponentów 
bezpieczeństwa przy zastosowaniu przekaźników 
bezpieczeństwa do monitorowania.

Złącze 5-pinowe żeńskie

Złącze 19-pinowe żeńskie

Złącze M23 19-pinowe żeńskie
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   Zabezpieczenia On-Machine ze skrzynką rozdzielczą M23 

Rys. nr Nr części Produkt
6 888M-F19AE-* Złącze M23 19-pinowe żeńskie

7 889M-R19RMMU-* Kabel ze złączem M23

8 898D-P88RT-M19 Skrzynka rozdzielcza z 8 portami

9 889D-F8ABDM-* Kabel krosowy ze złączem Micro 
DC 8-pinowym

10 889D-F8AB-* Kabel krosowy ze złączem Micro 
DC 8-pinowym

11 871A-TS8-DM1 Listwa zaciskowa 8-pinowa męska

12 898D-81RU-DM Łącznik
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zabezpiecza jące 
ELEMEnT y pOŁąCZEniOWE

C       Zabezpieczenia On-Machine ze skrzynką rozdzielczą M23

Rys. nr Nr części Produkt
13 888M-F19AE-* Złącze M23 19-pinowe żeńskie

14 889M-R19RMMU-* Kabel ze złączem M23

15 898D-P84RT-M19 Skrzynka rozdzielcza z 4 portami

16 889D-F8ABDM-* Kabel krosowy 8-pinowy

Kabel krosowy 
8-pinowy

Przełącznik bezpieczeństwa SensaGuard

SensaGuard

SensaGuard z QDListwa zaciskowa

SensaGuard™

Skrzynka rozdzielcza

Wyłącznik 
krańcowy 
bezpieczeństwaPrzełącznik suwakowy 

Trójnik

Łącznik 
zabezpieczający

Zabezpieczające elementy połączeniowe Guardmaster 
Allen-Bradley to kompletne rozwiązania pozwalające na 
szybkie rozłączanie przewodów, opracowane z myślą 
o zapewnieniu bezpieczeństwa maszyny.

Komponent y:

•  Trójniki z oprzewodowaniem bezpieczeństwa

•  Skrzynki rozdzielcze z oprzewodowaniem bezpieczeństwa

• Łączniki z oprzewodowaniem bezpieczeństwa

• Kable krosowe

• Gniazda

opc jeZŁąCZy:

• DC Micro (M12)

• M23

elastyczne i niezawodne zabezpieczające 
elementy połączeniowe: 

• przełączniki blokad  • SensaGuard

• przyciskowe wyłączniki awaryjne

• Wyłączniki krańcowe bezpieczeństwa

• Wyłączniki linkowe  • przełączniki Guardlocking

• przekaźniki bezpieczeństwa • Maty bezpieczeństwa

nieprzeznaczone do następujących zastosowań:

• Ciśnieniowe listwy bezpieczeństwa

Uwaga:

•  przeznaczone do upraszczania instalacji urządzeń 
bezpieczeństwa

•  Mniejsze koszty instalacji, uproszczona rozbudowa 
i rozwiązywanie problemów, większa modułowość

•  Opcje z pojedynczym lub podwójnym kanałem 
z artykulacją lub bez

•  Systemy artykulacji pozwalają na bezpośrednie 
komunikaty zwrotne do pojedynczych systemów 
w systemie i zapewniają pomocniczy kontakt jako 
wejście dla sygnalizatora, alarmów dźwiękowych, 
kart wejściowych PLC itd.

•  Krótkie wtyczki trzeba zainstalować we wszystkich 
nieużywanych portach skrzynek rozdzielczych, aby 
system działał

5
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Kabel krosowy 
8-pinowy
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