
Cabos USB industriais

9300-USBCBL-CNSL, 9300-USBCBL-CP3 e 9300-USBCBL-PM02

Assim como as tecnologia evoluem, o mesmo vale para as conexões 
físicas com o hardware. Como líder global na tecnologia de rede 
industrial, a Rockwell Automation agora oferece três novas vias de 
conectividade. Os cabos 9300-USBCBL-CNSL, 9300-USBCBL-CP3 e 
9300-USBCBL-PM02 substituem combinações complicadas de cabos e 
adaptadores seriais. Todos permitem conexão direta à porta USB do seu 
computador, facilitando a configuração e instalação de switches e/ou 
dispositivos.

O cabo 9300-USBCBL-CNSL permite a conexão direta a um switch Cisco 
ou Stratix®. Configure com conveniência usando a interface de linha de 
comando e executando diagnóstico a partir do switch. Este cabo substitui 
a necessidade de uma combinação de adaptador serial e cabo de console 
Cisco.

Os cabos 9300-USBCBL-CP3 e 9300-USBCBL-PM02 permitem a conexão 
direta, rápida e fácil à porta serial de uma controladora usando 
a porta USB do computador. Esses cabos suportam o recurso de 
autoconfiguração RSLinx®. Ambos vêm em laranja de alta visibilidade.  
O cabo 9300-USBCBL-CP3 é projetado para uso com controladoras SLC™, 
PLC-5®, ControlLogix® e CompactLogix™, bem como PanelView™ Plus 7  
Standard e Performance, e inclui o adaptador nulo para downloads com 
terminais gráficos padrão PanelView™. Ele substitui a combinação de 
adaptador serial e cabo 1756-CP3 ou 1747-CP3.O cabo 9300-USBCBL-PM02 
é projetado para uso com controladoras MicroLogix™ e PanelView™ Plus 7  
andard e Performance. Ele substitui a combinação de adaptador serial e 
cabo 1761-CBL-PM02.

Benefícios:
•	 Solução de cabo único para 

conectividade serial

•	 Sem necessidade de drivers adicionais 
(Windows 7 ou superior)

•	 Conecte a porta USB do computador 
diretamente a dispositivos seriais

•	 O adaptador USB integrado utiliza 
chipset-padrão da indústria

•	 Cabos de alta qualidade, com alívio 
de tensão moldado

•	 A conversão de USB para serial é 
transparente para o software da 
aplicação
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Especificações do cabo

9300-USBCBL-CNSL 9300-USBCBL-CP3 9300-USBCBL-PM02

Projetado para 
uso com

Switches Cisco e Stratix
CompactLogix, ControlLogix,  
PanelView Plus 7 Standard e 

Performance, PLC-5 e SLC

Controladoras MicroLogix e PanelView 
Plus 7 Standard e Enhanced

Estilo do conector
USB-A 
RJ45

USB-A 
Conector D 9 pinos

USB-A 
MicroLogix 8 pinos

Tipo de cabo Serial Serial Serial

Comprimento do 
cabo

2 metros 2 metros 2 metros

Compatibilidade 
de Software

Interface de linha de comando  
Cisco (CLI)

RSLinx & RSLinx Enterprise RSLinx & RSLinx Enterprise


