
Idea Przemys≥ 4.0 opisuje czwartπ re-
wolucjÍ przemys≥owπ, ktÛra nastÍpuje
po mechanizacji przy pomocy wody

i pary, po wprowadzeniu masowej produk-
cji przy uøyciu energii elektrycznej oraz po
cyfrowej rewolucji, ktÛrej prze≥omowym
momentem by≥o wynalezienie w XX wie-
ku tranzystora. Koncepcja, ktÛra narodzi≥a
siÍ w Niemczech, przewiduje, øe poszcze-
gÛlne wyprodukowane elementy bÍdπ mia-
≥y coraz wiÍkszπ interaktywnπ rolÍ w ich
produkcji, wchodzπc w sk≥ad podobnych
do Internetu struktur inteligentnych tzw.
Internetu rzeczy. PrzewrÛt w metodologii
sterowania produkcjπ, bÍdzie polega≥ miÍ-
dzy innymi na dynamicznym przezbraja-
niu maszyn, inicjowanym przez informa-
cje przenoszone w elementach obrabia-
nych, oraz rozbudowanej samo-diagnosty-
ce urzπdzeÒ. Struktury te bÍdπ rozproszo-
ne miÍdzy maszynami, ca≥ymi zak≥adami
przemys≥owymi oraz sieciami dostawcÛw. 

Ethernet przemys≥owy

PostÍpujπce zmiany w przemyúle sπ
moøliwe dziÍki coraz bardziej zdecentrali-

zowanej technologii sterowania i ruchu
maszyn. Zaleøy ona jednak w znacznym
stopniu od istnienia nowoczesnych syste-
mÛw komunikacji, ktÛre radzπ sobie z wy-
mianπ ogromnej iloúci danych. Odpowied-
nim narzÍdziem, z wielu powodÛw, oka-
zuje siÍ w tym przypadku sieÊ Ethernet. 

SieÊ okreúlana zbiorczo mianem Ether-
netu przemys≥owego, jak øaden inny stan-
dard sieci przemys≥owych oferuje moøli-
woúÊ pod≥πczenia wielu tysiÍcy urzπdzeÒ
za pomocπ rÛønych protoko≥Ûw transmisji,
korzystajπc przy tym z tych samych ≥πczy.
dodatkowe zalety Ethernetu przemys≥owe-
go to:

ï bardzo szybka transmisja danych,

ï kompatybilnoúÊ z urzπdzeniami rÛønych
producentÛw,

ï moøliwoúÊ dowolnej rozbudowy, two-
rzenia systemÛw redundantnych przy
zredukowanych kosztach instalacji.

Oferta Lapp Kabel

Firma Lapp Kabel wpisuje siÍ w ten nurt
jako producent akcesoriÛw oraz kompo-
nentÛw do budowy sieci komunikacyjnych

w technologii Ethernet dla
automatyki przemys≥owej. 

Rodziny przewodÛw
Etherline oraz Unitronic
LAN dobrze sprawdzajπ siÍ
w okablowaniu maszyn oraz
budowie sieci strukturalnych
w standardzie Ethernet. Pro-
dukowane przewody posia-
dajπ aprobaty do pracy w in-
stalacjach o prÍdkoúci prze-
sy≥u danych do 10 Gb/s. Naj-
nowsze produkty z tej grupy
to: przewÛd Etherline kate-
gorii 6A w wersji FD, wyso-

ce giÍtki, do pracy w prowadnicach ≥aÒcu-
chowych, oraz dwa przewody do okablo-
waÒ strukturalnych budynkÛw: Unitronic
LAN 1500 S/FTP Cat. 7A oraz LAN 1000
S/FTP Outdoor z moøliwoúciπ u≥oøenia na
zewnπtrz budynku lub bezpoúrednio w zie-
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Oferta produktowa Lapp Kabel w zakresie okablowania i osprzÍtu dla przemys≥owych sieci
Ethernet uwzglÍdnia potencjalne kierunki rozwoju oraz przysz≥e wymagania, ktÛre bÍdπ siÍ
pojawiaÊ wraz z kolejnymi etapami unowoczeúniania procesÛw produkcji. Trendy w rozwoju
przemys≥u opisuje m.in. koncepcja Przemys≥ 4.0.

Lapp Kabel wspÛlnie z trzema wroc≥awskimi
firmami ñ Balluf, Fanuc oraz Wago ñ jest orga-
nizatorem konferencji rozproszonej, majπcej
na celu integracjÍ úrodowiska automatykÛw
i elektrykÛw wokÛ≥ zagadnienia Fabryki Przy-
sz≥oúci i nowoczesnej produkcji przemys≥owej.
Na konferencji przedstawione zostanπ naj-
nowsze trendy i kierunki rozwoju systemÛw
sterowania. PrzedsiÍwziÍcie jest objÍte patro-
natem honorowym przez Prezydenta Miasta
Wroc≥awia oraz PolitechnikÍ Wroc≥awskπ.
WiÍcej informacji o konferencji oraz moøli-
woúÊ zg≥oszenia udzia≥u udostÍpniono na
stronie www.przemysl40.pl.

Konferencja Przemys≥ 4.0

Rys. 1. PrzewÛd Eterline Cat. 6A FD

Rys. 5. Z≥πcze swobodne RJ45 Cat. 6A FM

Rys. 2. PrzewÛd Unitronic LAN 1000 S/FTP Outdoor

Rys. 4. PrzewÛd Etherline FIRE Cat. 5e

Rys. 3. PrzewÛd Industrial Ethernet typu Patchcord H z wtyczkami
M12 ñ RJ45P

Rys. 6. Z≥πcze przemys≥owe RJ45 Cat. 6A IP68



mi. GamÍ nowych produktÛw
z tej grupy uzupe≥niajπ prze-
wody typu Patchcord z goto-
wymi wtyczkami: M8, M12 lub Rj45P w wykonaniach przemy-
s≥owych. Przewody te czÍsto wykorzystywane sπ w sieciach
Ether-CAT i Ethernet-IP do szybkich po≥πczeÒ elementÛw wyko-
nawczych lub czujnikÛw z sieciπ. Konfekcjonowane sπ w odcin-
kach od 1 do 20 m.

W odpowiedzi na rosnπce zapotrzebowanie na przewody pod-
trzymujπce funkcje podczas poøaru, Lapp Kabel wprowadzi≥ do
oferty przewÛd Etherline Fire Cat. 5e PH 60, pozwalajπcy zacho-
waÊ integralnoúÊ systemu przez co najmniej 60 minut w razie po-
øaru. PrzewÛd ten moøe znaleüÊ zastosowanie w obiektach ≥atwo-
palnych lub zagroøonych poøarem.

OsprzÍt

OprÛcz ca≥ej gamy produktÛw w zakresie okablowania, Lapp
Kabel wzbogaci≥ teø ofertÍ o kilka nowych elementÛw do monta-
øu obiektowego, dedykowanych do Ethernetu 10Gb. 

Przyk≥adem mogπ byÊ tu dwa typy swobodnych z≥πczy RJ 45
Cat. 6A oraz Cat. 6A FM do przewodÛw pracujπcych w prowad-
nicach ≥aÒcuchowych. Gniazda posiadajπ moøliwoúÊ montaøu na
szynie TH35 po zastosowaniu odpowiedniego, rÛwnieø dostÍp-
nego w ofercie adaptera. Ciekawym rozwiπzaniem jest z≥πcze
RJ45 Cat. 6A w wersji wodoszczelnej o stopniu ochrony IP68
z moøliwoúciπ montaøu beznarzÍdziowego na przewodach w wer-
sjach wielo (flex) oraz jednodrutowych.

Dope≥nieniem tej grupy produktÛw sπ nowe z≥πcza M12 w wer-
sji swobodnej oraz do montaøu pulpitowego. Z≥πcza posiadajπ ko-
dowanie X zgodnie z normπ IEC 61076-2-109. Sπ przystosowa-
ne do montaøu bez uøycia narzÍdzi. Obudowa wykonana jest z ci-
únieniowego odlewu cynkowego, ktÛry umoøliwia zastosowanie
w surowym úrodowisku przemys≥owym w szerokim zakresie tem-
peratur od -25 do +80oC. 
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Rys. 7. 
Z≥πcza przemys≥owe M12 Cat. 6A:
swobodne oraz pulpitowe

Lapp Kabel Sp. z o.o.

ul. Profesjonalna 1
Biskupice PodgÛrne 55-040 Kobierzyce

tel. (71) 330 63 00
fax (71) 330 63 06

e-mail: info@lapppolska.pl
www. lapppolska.pl
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