
Transmisja danych w przemyśle wg. LAPP
Odpowiednie rozwiązanie dla każdej aplikacji

Digitalizacja prowadzi do ciągłego wzrostu danych 

przetwarzanych na halach produkcyjnych. W rezultacie 

Ethernet, który stał się już standardem w środowisku 

biurowym, ma coraz większe znaczenie w środowisku 

przemysłowym. Szczególnie ważny jest tu dobór 

przewodów, które będą szybko i niezawodnie transfe-

rować dane w tak trudnych warunkach. Przewody 

pracują często w prowadnicach łańcuchowych

i poddawane są milionom cykli gięcia. Narażone są na 

wysokie temperatury i kontakt z substancjami żrącymi.

W trakcie współpracy z naszymi klientami spotykamy 

się z potrzebą wprowadzania innowacyjnych i nowo-

czesnych rozwiązań. Dlatego oferujemy bogatą gamę 

komponentów oraz rozwiązań systemowych do auto-

matyzacji fabryk, budynków i procesów. Nasze syste-

my transmisji danych zawierają kompletne okablowa-

nie, od poziomu czujnik/element wykonawczy (S/A) 

przez systemy sterowania (BUS/IE), aż do systemów 

zarządzania całym zakładem (LAN).

 

 

 

 

 

 

  
• Dostępność większości produktów z magazynów

• Około 800 typów przewodów  

Ethernet i Fieldbus

• Około 150 różnych złączy

• Różne warianty przełączników  

i skrzynek rozdzielczych

• Produkty dla wszystkich protokołów

transmisji danych

•

 

Specjalistyczny know-how naszych pracowników

•

 

Brak minimalnych ilości zamówień

•

 

Przewody, patchcordy lub zestawy 

 

dostosowane do potrzeb klienta

•

 

Globalna dostępność

Korzyści dla Ciebie

Więcej:
https://lapppoland.lappgroup.com/serwis/przemysl/
maszyny-i-urzadzenia-techniczne/automatyka.html
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Przegląd produktów

PR
O

D
U

K
TY

 L
A

PP Przewody Złącza Systemy

połączenia

Elementy
wykonawcze SterownikiCzujniki

Skrzynki rozdzielcze

ETHERLINE® Cat.7 FLEX

ETHERLINE® TORSION Cat.7

ETHERLINE® PN Cat.7 Y

ETHERLINE® FD P Cat.5

ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC

HITRONIC® HQW-Plus armoured outdoor cable

HITRONIC® HDH mini-breakout cable

UNITRONIC® SENSOR LiFYY A

UNITRONIC® SENSOR FD LiF9YC11Y

UNITRONIC® ROBUST S/A FD

EPIC® DATA M12D

ETHERLINE® przewody z:

– M8 (kodowanie A)
– M12 (kodowanie D lub X)

– RJ45

EPIC® DATA M12X

UNITRONIC® BUS PB TRAY

UNITRONIC® BUS PB TORSION

UNITRONIC® BUS PB HEAT 180

UNITRONIC® BUS PB ARM

UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC

UNITRONIC® BUS ASI LD FD P YE

UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A

UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A

UNITRONIC® BUS DN THICK FRNC

UNITRONIC® BUS CAN TRAY

UNITRONIC® BUS CAN

UNITRONIC® BUS HEAT 6722

UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y

EPIC® DATA RJ45

Zarządzalne
i niezarządzalne 

przełączniki

Złącza SC i LC

Spersonalizowane,
wstępnie zmontowane  

 rozwiązania dla
kabli światłowodowych Przełączniki z portami 

dla światłowodów

EPIC® SENSOR M8 

EPIC® SENSOR M12 
Zestawy ze złączami  

M12 oraz M8
Puszki dystrybucyjne 

M8 oraz M12

EPIC® DATA  
PB Sub-D

EPIC® DATA 
PB Sub-D FC

EPIC® DATA 
PB Sub-D

Wtyczka M12 na gniazdo M12

Wtyczka M12 na wolny koniec przewodu 

Wolny koniec przewodu na gniazdo M12

EPIC® DATA  
PB TR M12

EPIC® DATA  
PB M12

EPIC® DATA  
CAN Sub-D

EPIC® DATA  
CAN Sub-D PRO

EPIC® SENSOR 
M12

EPIC® DATA  
CAN TR M12

Wtyczka M12 na wolny koniec przewodu 

Wolny koniec przewodu na gniazdo M12

Wtyczka M12 na gniazdo M12

M12  
Rozdzielacz T

Inne produkty na zapytanie. *Te produkty nie są oferowane przez firmę LAPP.

Standard Przewodnik Przewody Złącza Systemy Skrzynki rozdzielcze

Et
he

rn
et

CC-Link IE 

EtherCAT® 

EtherNet/IP®

Modbus TCP 

Powerlink® 

PROFINET® 

Miedź

Światłowód

Fi
el

db
us

Czujnik/element wykonawczy

Profibus DP ─*

CAN Open

AS-I ─* ─* ─*
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https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych-w-technologii-ethernet/industrial-ethernet-cat7/typ-b-przewody-do-instalacji-ruchomych/etherline-cat7-flex.html?tx_dgpsolr[q]=2170934
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych-w-technologii-ethernet/profinet-cat7/typ-c-przewody-do-instalacji-bardzo-gietkich/etherline-torsion-cat7.html?tx_dgpsolr[q]=2170481
https://products.lappgroup.com//online-catalogue/data-communication-systems-for-ethernet-technology/profinet-cat7/type-a-cables-for-fixed-installation/etherline-pn-cat7.html?tx_dgpsolr[q]=2170594
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych-w-technologii-ethernet/industrial-ethernet-cat5-5e/przewody-do-instalacji-bardzo-gietkich/etherline-cat5e-fd.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych-w-technologii-ethernet/profinet-cat5/typ-a-przewody-do-instalacji-nieruchomych/etherline-pn-cat5.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/technologia-swiatlowodowa/swiatlowod-szklany-gof/wewnatrz-budynkow/hitronic-hdh-mini-breakout-cable.html?tx_dgpsolr[q]=26010302
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/technologia-swiatlowodowa/swiatlowod-szklany-gof/na-zewnatrz-budynkow/hitronic-hqw-plus-armoured-outdoor-cable.html?tx_dgpsolr[q]=27920304
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych-w-technologii-ethernet/industrial-ethernet-cat6a/rj45-connectors/epic-data-ax-rj45-cat6a.html?tx_dgpsolr[q]=21700638
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych-w-technologii-ethernet/industrial-ethernet-cat5-5e/zlacza-m12-do-montazu-swobodnego-na-przewodach-i-w-sciankach-urzadzen/epic-data-m12d.html?tx_dgpsolr[q]=21700647
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych-w-technologii-ethernet/industrial-ethernet-cat6a/zlacza-m12-do-montazu-swobodnego-na-przewodach-i-w-sciankach-urzadzen/epic-data-m12x.html?tx_dgpsolr[q]=21700602
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/technologia-swiatlowodowa/gof-akcesoria-swiatlowodowe/zlacza-i-adaptery/zlacze-gof.html?tx_dgpsolr[q]=29110999
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/technologia-swiatlowodowa/gof-akcesoria-swiatlowodowe/zlacza-i-adaptery/zlacze-gof.html?tx_dgpsolr[q]=29110999
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych-w-technologii-ethernet.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych-w-technologii-ethernet/industrial-ethernet/aktywne-komponenty-sieciowe.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych-w-technologii-ethernet/industrial-ethernet/aktywne-komponenty-sieciowe.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/akcesoria-do-pasywnych-puszek-sa/polaczenia-ruchome-polaczenia-wysoce-ruchome/unitronic-sensor.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/akcesoria-do-pasywnych-puszek-sa/polaczenia-ruchome-polaczenia-wysoce-ruchome/unitronic-sensor-fd.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/akcesoria-do-pasywnych-puszek-sa/polaczenia-ruchome-polaczenia-wysoce-ruchome/unitronic-robust-sa-fd.html?tx_dgpsolr[q]=7038897
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/akcesoria-do-pasywnych-puszek-sa/zlacza-m8-do-montazu-swobodnego-na-przewodach-i-w-sciankach-urzadzen/epic-sensor-m8.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/akcesoria-do-pasywnych-puszek-sa/zlacza-m12-do-montazu-swobodnego-na-przewodach-i-w-sciankach-urzadzen/epic-sensor-m12.html?tx_dgpsolr[q]=22260132
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/akcesoria-do-pasywnych-puszek-sa/przewody-konfekcjonowane-m8.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/akcesoria-do-pasywnych-puszek-sa/puszki-dystrybucyjne.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-profibus-dpfmsfip/do-ukladania-nieruchomego/unitronic-bus-pb-tray.html?tx_dgpsolr[q]=2170856
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-profibus-dpfmsfip/polaczenia-stale-ruchome/unitronic-bus-pb-torsion.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-profibus-dpfmsfip/do-ukladania-nieruchomego/unitronic-bus-pb-heat-180.html?tx_dgpsolr[q]=3031981
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-profibus-dpfmsfip/do-ukladania-nieruchomego/unitronic-bus-pb-arm.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-profibus-dpfmsfip/do-ukladania-nieruchomego/unitronic-bus-pb-burial-fc.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-profibus-dpfmsfip/zlacza-bus-sub-d/epic-data-pb-sub-d.html?tx_dgpsolr[q]=21700507
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-profibus-dpfmsfip/zlacza-bus-sub-d/epic-data-pb-sub-d.html?tx_dgpsolr[q]=21700507
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-profibus-dpfmsfip/zlacza-bus-sub-d/epic-data-pb-sub-d-fc.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-profibus-dpfmsfip/zlacza-i-akcesoria-m12/epic-data-pb-m12.html?tx_dgpsolr[q]=22260653
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-profibus-dpfmsfip/zlacza-i-akcesoria-m12/epic-data-pb-tr-m12.html?tx_dgpsolr[q]=22260722
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-profibus-dpfmsfip/przewody-ze-zlaczami-m12/unitronic-bus-pb-m12-m12.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-profibus-dpfmsfip/przewody-ze-zlaczami-m12/unitronic-bus-pb-m12.html?tx_dgpsolr[q]=22260767
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-profibus-dpfmsfip/przewody-ze-zlaczami-m12/unitronic-bus-pb-m12.html?tx_dgpsolr[q]=22260767
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-can-devicenet/do-ukladania-nieruchomego/unitronic-devicenet-thick-thin.html?tx_dgpsolr[q]=2170340
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-can-devicenet/device-net-polaczenia-stale-ruchome/unitronic-devicenet-fd-thick-thin.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-can-devicenet/instalacje-ruchome-i-nieruchome-can/unitronic-bus-can.html?tx_dgpsolr[q]=2170260
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-can-devicenet/instalacje-nieruchome-can/unitronic-bus-can-tray.html?tx_dgpsolr[q]=2170857
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/systemy-magistralowe-do-specjalnych-zastosowan/systemy-magistralowe-w-pojazdach-uzytkowych/unitronic-bus-heat-6722.html?tx_dgpsolr[q]=2170385
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/bus-system-as-interface/polaczenia-stale-ruchome/unitronic-bus-asi-fd.html?tx_dgpsolr[q]=2170357
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/bus-system-as-interface/polaczenia-stale-ruchome/unitronic-bus-asi-fd.html?tx_dgpsolr[q]=2170357
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/bus-system-as-interface/do-ukladania-nieruchomego/unitronic-bus-asi.html?tx_dgpsolr[q]=2170228
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-can-devicenet/zlacza-bus-sub-d/epic-data-can-sub-d.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-can-devicenet/zlacza-bus-sub-d/epic-data-can-sub-d-pro.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/akcesoria-do-pasywnych-puszek-sa/zlacza-m12-do-montazu-swobodnego-na-przewodach-i-w-sciankach-urzadzen/epic-sensor-m12.html?tx_dgpsolr[q]=22260132
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-can-devicenet/zlacza-i-akcesoria-m12/epic-data-can-tr-m12.html?tx_dgpsolr[q]=22260766
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-can-devicenet/przewody-konfekcjonowane-ze-zlaczami-m12/unitronic-bus-can-m12-m12.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-can-devicenet/przewody-konfekcjonowane-ze-zlaczami-m12/unitronic-bus-can-m12.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-can-devicenet/przewody-konfekcjonowane-ze-zlaczami-m12/unitronic-bus-can-m12.html
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/systemy-transmisji-danych/system-bus-can-devicenet/zlacza-i-akcesoria-m12/epic-data-can-m12t.html?tx_dgpsolr[q]=22260765
https://www.facebook.com/lapppol/
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https://twitter.com/Lapp_Polska
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