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Przemysłowy 
IoT – 
zrozumienie 
podstaw
Koncepcja IoT – Internetu 
Rzeczy – jest już  
dobrze ugruntowana  
w sektorze konsumenckim. 
Przykłady takie jak 
Google Nest pozwalają 
nam na stworzenie domu 
połączonego w sieć 
obejmującą np.  termostaty, 
kamery, a nawet dzwonki  
do drzwi, które połączone  
są przez Internet  
z inteligentnymi aplikacjami 
i usługami w chmurze.
Ta koncepcja sprawdziła się. 
Technologia jest dostępna, a zalety są 
widoczne jak na dłoni: wygodniejszy, 
mobilny dostęp do urządzeń czy 
danych, które działają niezawodnie  
i bezpiecznie, pomagając w szybszym 
podejmowaniu decyzji.

Być może prowadzisz już 
przemysłowy projekt w zakresie 
Internetu Rzeczy albo potrzebujesz 
taki projekt rozpocząć, ale nie wiesz, 
od czego zacząć?

6 kroków na drodze do Przemysłowego IoT
W oparciu o wiedzę producentów i pionierów IIoT przygotowaliśmy sześć kroków, 
które należy uwzględnić podczas tworzenia fabryki połączonej w sieć.

1. Zastanów się nad celem, 
który chcesz osiągnąć

 Pomyśl, na czym polega problem, który 
chcesz rozwiązać za pomocą IIoT. Jeśli istnieje 
tylko jeden czy dwa elementy lub warunki, 
które chcesz monitorować, należy skupić 
uwagę właśnie na nich.  W ten sposób można 
zredukować złożoność i koszty oraz szybciej 
osiagnąć korzyści takiego rozwiązania.

2. Rozpoczynaj stopniowo
 Spróbuj nie tworzyć od razu całej infrastruktury 

IIoT, nawet jeśli rozważasz zakup gotowego 
rozwiązania programowego.  Poczekaj, aż pojawią 
się korzyści, rozwijaj projekt w oparciu o zdobytą 
wiedzę i wykaż wartość płynącą z tego projektu.

3. Zdaj się na doradztwo zespołu IT
 Nie pomijaj działań zespołu IT – jasno przedstaw 

swoje cele i współpracuj z nim.  W razie 
wątpliwości można zacząć od sieci zamkniętych 
lub komórkowych (3/4G), które tworzą fizyczną 
izolację od korporacyjnej infrastruktury IT, 
za którą odpowiedzialny jest zespół IT.

4. Całkowita efektywność 
wyposażenia (OEE)

 Jeśli głównym celem projektu jest wprowadzenie 
poprawy, należy rozważyć połączenie 
wykorzystania istniejących danych – ukrytych  
w sterownikach PLC lub innych elementach 
systemu sterowania – oraz połączonych testów  
i pomiarów, które mogą pomóc  
w usprawnieniu konserwacji zapobiegawczej, 

skróceniu nieplanowanych przestojów  
i przyspieszeniu procesu diagnostycznego.   
Może być również konieczne użycie dodatkowych 
czujników, które dostarczają dane o warunkach, 
np. o wibracjach silnika oraz dane, które 
nie są znane systemowi sterowania.

5. Udostępnij dane dotyczące 
wydajności

 Jeśli głównym celem projektu jest uzyskanie 
dostępu do danych produkcyjnych, w celu lepszego 
zrozumienia, jak przebiegają wszystkie procesy, 
pierwszym krokiem powinno być udostępnienie 
istniejących danych.  Praktycznie rzecz biorąc, 
wszystkie kluczowe atrybuty – prędkość, 
moc, zmienne procesowe itd. – są dostępne 
w systemie sterowania. W wielu przypadkach 
można je przejrzyście udostępnić później za 
pomocą monitorów protokołów, nie wywierając 
negatywnego wpływu na system sterowania.

6. Zacznij lokalnie, zanim 
przejdziesz do chmury

 Niniejsze podejście ma liczne zalety. Po pierwsze, 
może rozwiać obawy związane z bezpieczeństwem, 
które mógłby mieć Twój zespół IT. Może również 
ułatwić rozwiązanie, nie ograniczając w przyszłości 
użycia danych  „w chmurze”.  Nasi eksperci 
wychodzą z założenia, że informacje w wielu 
przypadkach są wykorzystywane lub wyświetlane 
jedynie lokalnie, więc korzyści z rozwiązania 
opartego na chmurze mogą być znikome.

Na kolejnych stronach znajdują się produkty, które mogą pomóc w uzyskaniu danych 
dotyczących produktywności; produkty, które mogą dostarczyć informacji na temat 
istniejących maszyn i przygotować je w zakresie IIoT oraz produkty, które pozwalają na 
monitorowanie warunków lub dokonywanie pomiarów i łatwe udostępnianie ich innym 
pracownikom lub w celach referencyjnych.

Jedno jest pewne: Przemysłowy Internet Rzeczy i koncepcja Przemysłu 4.0 na 
pewno będą się rozwijać i ważne jest, aby zastanowić się, jak chcesz z nich już 
dzisiaj skorzystać.

https://www.facebook.com/RSComponents
https://www.youtube.com/channel/UCZ6UzLdlJ8cLRcn5ooclCtA
https://www.linkedin.com/company/7099/
https://www.rs-online.com/designspark/home
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https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/urzadzenia-io-link-master/?searchTerm=IO-Link&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/indukcyjne-czujniki-zblizeniowe/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/czujniki-fotoelektryczne/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/platynowe-termometry-rezystancyjne/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/pojemnosciowe-czujniki-zblizeniowe/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/czujniki-cisnienia/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/ultradzwiekowe-czujniki-zblizeniowe/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/systemy-sterowania-ciecza/czujniki-poziomu/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/impulsatory-obrotowe/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/kable/kabel-zasilajacy-i-przemyslowy/kable-do-czujnikow-i-silownikow/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/czujniki-kable-przelacznikow-i-zlacza/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/urzadzenia-io-link-master/?searchTerm=field%20bus&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-i-narzedzia-rozwojowe/narzedzia-rozwojowe-i-komputery-jednoplytkowe/narzedzia-rozwojowe-z-kategorii-komunikacja-i-lacznos-bezprzewodowa/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/przetworniki-liniowe/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/ogniwa-obciaznikowe/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/przekazniki-sterujace/kondycjonowanie-sygnalow/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-i-narzedzia-rozwojowe/narzedzia-rozwojowe-i-komputery-jednoplytkowe/narzedzia-rozwojowe-z-kategorii-czujniki/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/kable/kabel-zasilajacy-i-przemyslowy/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/multimetry-i-akcesoria/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/akwizycja-i-rejestracja-danych/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/
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IO-Link
Wyższa wydajność 
przy mniejszych 
nakładach pracy
Inteligentne połączenie 
przemysłowych sieci ze 
standardem komunikacji IO-Link to 
optymalny sposób na osiągnięcie 
coraz szybszej, bardziej elastycznej 
i wszechstronnej produkcji. 
Zapewnia to wydajną infrastrukturę 
do niezawodnego zarządzania 
rosnącą ilością danych.

IO-Link transportuje dane przez cały 
proces produkcyjny i umożliwia płynną 
komunikację od czujników po Internet.
Dzięki czujnikom IO-Link użytkownicy 
mają dostęp do całkiem nowych 
opcji. Od prostego i szybkiego 
uruchomienia, przez dodatkowe 
informacje dotyczące monitoringu 
maszyny, po transparentność maszyny 
do ERP: IO-Link oferuje przekonujący 
wzrost wydajności i oszczędności 
kosztów pod każdym względem.
• Proste uruchomienie, szybka 

wymiana czujnika

• Dokładne wartości pomiarów, 
transmisja bez zakłóceń

• Niezależne od sterowania 
i magistrali Fieldbus

• Wiele wartości pomiarów 
w jednym urządzeniu

• Zdalny dostęp do parametrów czujników

• Condition Monitoring / diagnostyka

• Wykrywanie mediów, piany 
i zanieczyszczeń

Czołowi producenci czujników, siłowników 
i techniki sterowania opracowali wspólnie 
technologię IO-Link. W ten sposób 
powstał ujednolicony i niezależny od 
magistrali Fieldbus interfejs automatyki, 
który oferuje użytkownikowi połączenie 
od punktu do punktu bez nakładów 
pracy w zakresie adresowania.

Pełna oferta IO-Link 
znajduje się tutaj

Czujniki ultradźwiękowe z interfejsem 
IO-Link, Balluff
• Do bezdotykowych pomiarów poziomów 

napełnienia czy wysokości
• Niezawodny w krytycznych warunkach 

środowiska jak zabrudzenie, kurz czy mgła
• Precyzyjne wykrywanie nawet małych obiektów
• Uniwersalne zastosowanie, niezależne 

od koloru i stanu powierzchni

Czujniki optyczne z interfejsem IO-Link, 
Omron
• Czujniki Omron E3Z z łącznością IO gwarantują 

niezawodne wykrywanie obiektów
• Mały zakres pasma do wykrywania bliskich celów
• IO-Link pokazuje dodatkowe informacje i informuje  

o usterkach i problemach w czujniku w czasie rzeczywistym.

Czujniki poziomu napełnienia z interfejsem 
IO-Link, Sick
• Od czujników kamertonowych do radarowych 

czujników poziomu napełnienia
• Znajdą się tutaj produkty, które oferują zalety technologii IO-Link:
• Jednoczesny pomiar poziomu napełnienia i stały monitoring wyjść
• Pomiar o dużej dokładności w trudnych warunkach
• Precyzyjne i niezawodne pomiary

https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/ultradzwiekowe-czujniki-zblizeniowe/?searchTerm=IO%20Link&applied-dimensions=4294967129&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/czujniki-fotoelektryczne/?searchTerm=IO%20Link&applied-dimensions=4294965995&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/systemy-sterowania-ciecza/czujniki-poziomu/?searchTerm=sick%20LFV&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/
https://pl.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=IO+Link&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
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Przełączniki ciśnieniowe IO Link PAC50
• Zintegrowany przełącznik ciśnieniowy, nadajnik i wyświetlacz
• Wyraźne jednoczesne wyświetlanie zastosowanego 

ciśnienia i wartości zadanych
• Wyjścia przełączające konfigurowane jako 

PNP, NPN, Push-Pull. IO Link V1.1.
• Analogowe wyjścia konfigurowane do 4–20 mA / 0–10 V
• Dostępne zakresy ciśnienia od -1 do 10 bar

Narzędzia programujące dla czujników 
IO-Link
• IO-Link USB-Master do komunikacji z urządzeniami IO-Link 
• Czujniki IO-Link można łatwo konfigurować 

i ustawiać ich parametry
• Możliwa jest również diagnostyka czujników
• Do kontroli, uruchamiania i konserwacji czujników IO-Link

pl.rs-online.com

IO-Link-Master, ifm
• Do podłączania ośmiu urządzeń IO-Link
• Niezawodna transmisja danych maszyn, parametrów 

procesowych i danych diagnostycznych do układu sterowania
• Jednoczesna wymiana danych z układem 

sterowania i światem IT
• Urządzenia do stosowania w terenie lub do 

instalacji w szafach sterowniczych
• Ze zintegrowanym interfejsem magistrali Fieldbus

Pojemnościowe cylindryczne czujniki 
zbliżeniowe, ifm
• Komunikacja IO-Link
• Wyjątkowa koncepcja wizualizacji i obsługi 

za pomocą wyświetlacza LED
• Przeglądanie i kompensowanie 

ruchu punktu przełączania
• PNP/NPN, zestyk zwierny/zestyk 

rozwierny, funkcja licznika czasu

Czujniki ultradźwiękowe, Pepperl+Fuchs
• Przełączniki pojedyncze i podwójne 
• Obudowa ze stali nierdzewnej
• Regulowane wyjścia przełączające
• Tryb histerezy i okna
• Regulowana moc dźwięku i czułość

Czujniki optyczne, Sick
• I/O-Link to nowy standard 

komunikacyjny do integracji 
czujników i elementów wykonawczych 
w systemach automatyki

• Smart Sensor Solutions powered by 
I/O-Link oferuje asortyment produktów 
do optymalizacji posiadanej aplikacji

• W ofercie fotoelektryczne 
czujniki IO-Link

https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/urzadzenia-io-link-master/?applied-dimensions=4293920321&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/pojemnosciowe-czujniki-zblizeniowe/?searchTerm=IO%20Link&applied-dimensions=4293920321&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/ultradzwiekowe-czujniki-zblizeniowe/?searchTerm=IO%20Link&applied-dimensions=4294965926&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/czujniki-fotoelektryczne/?searchTerm=Sick%20IO-Link&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/pneumatyka-hydraulika-i-przeniesienie-napedu/oprzyrzadowanie-i-przelaczniki-pneumatyczne/przelaczniki-cisnienia-i-prozni/?searchTerm=IO%20Link&applied-dimensions=4294965669&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/czujniki-oprogramowanie-przelacznikow-i-akcesoria/?searchTerm=IO%20Link&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/
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Czujniki serii OSIPROX
• Dostępne z obudowami 

z różnych materiałów
• Wielkości M8, M12, M18 i M30
• PNP/NPN, zestyk zwierny/

zestyk rozwierny
• Ochrona wg IP68
• Wskazanie statusu LED
• Zakres temperatur roboczych: 

od -25°C do +80°C

pl.rs-online.com

Czujniki indukcyjne, Balluff
• Czujniki indukcyjne M8-M30
• Duża odległość przełączania
• Napięcie robocze od 10 do 30 V DC
• Zabezpieczone przed spięciem i polaryzacją
• Zatwierdzone do użytku w branży automotive

Czujniki indukcyjne, Pepperl + Fuchs
• Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
• Zwiększona odległość przełączania
• Możliwość montażu na płasko
• Wyjście przełączające PNP, styk zwierny

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe, RS PRO
• Wysokiej jakości czujniki indukcyjne PNP, M12
• Stopień ochrony IP67
• Zakres temperatur roboczych: od -25 do +75°C
• Niklowo-mosiężna obudowa z powierzchnią czujnika PBT
• Zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem 

i odwrotną polaryzacją

Czujniki pojemnościowe, RS PRO
• Tańsze rozwiązanie dla rozwiązań 

wymagających czujników zbliżeniowych
• Dobra rozdzielczość, stabilność, wysoka 

prędkość i niskie zużycie energii
• Dostępne w wersji M12, M18 oraz M30

Impulsatory obrotowe, RS PRO
• Inkrementalne impulsatory obrotowe z wałem lub wałem pustym
• Do rejestracji liczby obrotów, pozycji, odległości lub prędkości
• Mocna, przemysłowa aluminiowa budowa
• Wysoki stopień ochrony DIN 40 050: IP65 (wał), IP67 (pokrywa)
• Do dużych obciążeń osiowych i promieniowych

https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/indukcyjne-czujniki-zblizeniowe/?applied-dimensions=4294967129,4294077770&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/indukcyjne-czujniki-zblizeniowe/?applied-dimensions=4294965926,4291325679,4294079411,4294064245&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/indukcyjne-czujniki-zblizeniowe/?applied-dimensions=4291762455,4291670006&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/indukcyjne-czujniki-zblizeniowe/?applied-dimensions=4291289799,4294079411,4294064245,4291325679&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/pojemnosciowe-czujniki-zblizeniowe/?applied-dimensions=4291289799,4294079411&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/impulsatory-obrotowe/?applied-dimensions=4291289799&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/
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Koder przyrostowy KIS40, Kübler 
• Pomiar poziomu napełnienia
• Mocny impulsator obrotowy o wysokiej ekonomiczności
• Rozdzielczość do 2500 impulsów na obrót
• Idealne do montażu w wąskich przestrzeniach budowlanych
• Wyjście Push-Pull lub RS422

Widełkowe bariery świetlne, RS PRO
• Fotoelektryczne czujniki w formie U
• Dokładne pozycjonowanie
• Szybka reakcja
• Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją  

i przemysłowe zabezpieczenia przeciwprzepięciowe

Bariery świetlne serii W9, SICK
• Bariery świetlne W9-3 marki SICK umożliwiają precyzyjną 

rejestrację małych obiektów i właściwości obiektów
• Obudowa VISTAL™ o bardzo wysokiej mechanicznej stabilności
• Wyjątkowe tłumienie tła
• Rozpoznawanie transparentnych obiektów
• Czujniki retrorefleksyjne wymagają odpowiedniego reflektora

Fotoelektryczne czujniki laserowe laser E3Z
• Widoczne światło laserowe do precyzyjnego 

pozycjonowania i rejestracji małych obiektów
• Wysokowydajna dioda LED z dużą rezerwą działania
• Mała plamka świetlna sprawia, że można niezawodnie 

wykrywać małe obiekty i wąskie szczeliny
• Niski poziom błędu jasności/ciemności dla zastosowań  

z różnymi kolorami

Mikro widełkowe bariery świetlne serii EE-SX
• Kompaktowa budowa ułatwia redukcję miejsca
• Szerokość szczeliny 5 mm
• Idealny do drukarek etykiet, automatów sprzedażowych, 

bankomatów lub systemów zabezpieczeń
• Dostępne z napięciem zasilania 5 V lub 12 V

Czujniki ciśnienia, RS PRO
• Przetwornica pomiaru ciśnienia względnego
• Do mediów płynnych i gazowych
• Działa zgodnie z zasadą pomiaru 

tensometru grubowarstwowego
• Wyjście prądowe 4–20 mA
• Złącze M12x1

pl.rs-online.com

https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/impulsatory-obrotowe/?applied-dimensions=4294966300,4294966304,4294079783,4292832241&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/czujniki-fotoelektryczne/?applied-dimensions=4291289799,4294076911&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/czujniki-fotoelektryczne/?applied-dimensions=4294965669,4292827213&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/czujniki-fotoelektryczne/?applied-dimensions=4294076911,4294079387&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/czujniki-fotoelektryczne/?applied-dimensions=4294965995,4291818336&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/przelaczniki-cisnieniowe/?applied-dimensions=4291289799&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/
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Technika pomiaru poziomu, 
Siemens
• Wysoka i niezawodna moc
• Przyjazna dla użytkownika obsługa
• Sprawdzona w niezliczonych 

zakładach i branżach

Czujnik kablowy Pt 100, Jumo
• Szeroki wybór sond kablowych  

o średnicy od 3 mm do 25 mm
• Powłoka ze stali nierdzewnej
• Idealny do pomiarów temperatury 

w cieczach lub gazach
• Dostępne są różne materiały kablowe

Czujniki Pt 100 z głowicą 
połączeniową, RS PRO
• Przetwornik pomiarowy  

o długości rury zanurzeniowej 
od 50 mm do 600 mm

• Odporna na warunki 
atmosferyczne głowica 
przyłączeniowa wykonana 
ze stopu aluminium 

• Rura zanurzeniowa ze 
stali nierdzewnej

• Szeroki zakres temperatur 
roboczych

• Do ogrzewania, klimatyzacji, 
budowy pieców, przetwarzania 
żywności lub energii

Termopary typu J z wtyczką
• Wysokiej jakości termopary z odsłoniętym 

punktem styku typu K, J, N i T
• Czujniki typu J mają węższy zakres 

temperatur od -40°C do +750°C
• Szybka reakcja dzięki spawanemu, 

odkrytemu połączeniu
• Do medycyny, badań, diagnostyki 

pojazdów, pomiarów temperatury w kotłach 
i piecach lub w przemyśle spożywczym

Przewody do termopar
• Przedłużacze i kable do termopar zgodne ze standardem branżowym
• Różne wersje dostępne w magazynie
• Do zapewnienia prawidłowych wartości pomiarowych
• Odpowiadają normie IEC 584-3
• Dostępne dla wszystkich popularnych termopar

XIOT Digital Transceiver SIGFOX
• Bezprzewodowa transmisja danych 

oddalonych punktów pomiarowych
• Opiera się na technologii LPWAN
• Niski pobór mocy – zasilanie przez sieć komunikacyjną Sigfox
• Bezprzewodowa transmisja wymaga 

częstotliwości radiowej 14 dBm

pl.rs-online.com

https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/systemy-sterowania-ciecza/czujniki-poziomu/?applied-dimensions=4294965667&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/platynowe-termometry-rezystancyjne/?applied-dimensions=4294966356,4294074940,4294094154&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/platynowe-termometry-rezystancyjne/?applied-dimensions=4291289799,4294074940,4293020986&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/kable/drut-i-kabel-jednozylowy/drut-termoparowy-i-przedluzajacy/?applied-dimensions=4291289799&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/termopary/?applied-dimensions=4291289799,4294193611,4294053768&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/p/czujniki-inteligentne/1809169/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/
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Podstawą konserwacji zapobiegawczej 
(Predictive Maintenance) jest stała
akwizycja danych i analiza stanu maszyny.  
Za pomocą czujników do pomiaru temperatury,
wibracji i hałasu można wcześnie wykryć stan 
zużycia i błąd, stosując odpowiednie metody.

Zestaw do programowania STMicroelectronics  
STEVAL-STWINKT1 SensorTile Wireless Industrial Node  
zawiera wszystkie niezbędne czujniki i możliwości rozwoju  
w celu stworzenia rozproszonej lub opartej na chmurze 
aplikacji do monitorowania maszyn i podzespołów.

Przegląd czujników w zestawie:    
• Wibrometr MEMS o bardzo szerokim 

paśmie do 5 kHz (IIS3DWB) 

• Przyspieszeniomierz 3D + żyroskopowo-inercyjne  
urządzenie pomiarowe 3D (ISM330DHCX)  
z rdzeniem do programowania maszynowego 

• Wysokowydajny czujnik ruchu MEMS  
o wyjątkowo niskim poborze mocy (IIS2DH) 

• Magnetometr 3-osiowy o bardzo małej mocy (IIS2MDC) 

• Cyfrowy czujnik ciśnienia bezwzględnego (LPS22HH) 

• Czujnik wilgotności względnej i temperatury (HTS221) 

• Cyfrowy niskonapięciowy czujnik temperatury (STTS751) 

• Cyfrowy mikrofon MEMS o jakości przemysłowej (IMP34DT05) 

• Analogowy szerokopasmowy mikrofon MEMS (MP23ABS1)

Nowoczesne i skuteczne metody 
konserwacji realizowane przy 
użyciu STMicroelectronics

Sprawdź ofertę

Więcej informacji

Dowiedz 
się więcej

Jak mogę zbudować mój pierwszy prototyp 
do konserwacji zapobiegawczej?

Dowiedz 
się więcej

Condition Monitoring  
i konserwacja zapobiegawcza.

Sprawdź

Odpowiedni pakiet funkcji STM32Cube 
FP-IND-PREDMNT1 zawiera wszystkie funkcje 
i moduły oprogramowania do analizy 
(FFT dla wibracji i hałasu), rejestracji 
danych, aktualizacji oprogramowania 
układowego i połączenia Wi-Fi. 

https://pl.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/stmicroelectronics/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-i-narzedzia-rozwojowe/narzedzia-rozwojowe-i-komputery-jednoplytkowe/narzedzia-rozwojowe-z-kategorii-czujniki/?searchTerm=STMicroelectronics&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://www.rs-online.com/designspark/how-to-build-your-first-predictive-maintenance-prototype
https://pl.rs-online.com/web/b/stmicroelectronics/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcu-mpu-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32-ode-function-pack-sw/fp-ind-predmnt1.html
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Technologia IoT Gateway  
CPX-IOT
Technologia CPX-IOT Gateway Festo oferuje 
ciągłą transmisję danych roboczych z 
podłączonych komponentów Festo do centralnej 
lokalizacji pamięci masowej (chmury). Zawiera 
interfejs Ethernet i może być konfigurowany 
przez zintegrowany serwer WWW. Dokładne 
informacje o stanie bramy Gateway są 
wyświetlane za pomocą 7 specjalnych diod LED.

Kombinacja jednostek 
serwisowych Festo MSE6-E2M
Głównymi elementami składowymi 
są: zawory kulowe, czujniki przepływu, 
czujniki ciśnienia i węzły magistrali. 
Interfejs Fieldbus umożliwia podłączenie 
do nadrzędnego systemu sterowania, np. 
układu sterowania systemu lub maszyny.

Sterowniki przepływu Festo serii 
SFAB
• Sterownik przepływu SFAB został 

opracowany w celu zapewnienia informacji 
o bezwzględnym natężeniu przepływu.

• Oferuje funkcję wykrywania nieszczelności 
podczas produkcji i kontroli szczelności 
urządzenia końcowego i jest idealny 
do monitorowania kosztów energii 
i sprawdzania linii powietrznych 
pod względem nieszczelności.

Przełączniki ciśnieniowe Festo 
serii SPAN
Czujniki ciśnienia do monitorowania sprężonego 
powietrza i niekorozyjnych gazów. Metoda 
pomiaru opiera się na piezorezystancyjnej 
komorze pomiarowej do pomiaru ciśnienia 
względnego. W zależności od wariantu 
czujnika i wybranych parametrów wartości 
ciśnienia są przekazywane do podłączonego 
układu sterowania jako sygnał przełączający, 
jako sygnał analogowy lub przez IO-Link.Tablice 

rozdzielcze 
Festo

Rockwell 
Factory Talk

Siemens
Mindsphere

CMMT-AS VTSA with
CPX-CEC

Terminal CPX MPA CPX-E Dostawca zewnętrzny

CPX-IOT

Część Opis

A PLC

B Energy Efficient Module

C IOT Gateway

D 1m M12 to RJ45 Cable

E 1m RJ45 to RJ45

F
Odpowiedni przemysłowy 
przełącznik Ethernet

Wyjście 
cyfrowe

Wejście 
cyfrowe

Przemysł 4.0 – od wizji do rzeczywistości
Festo reaguje na zmiany w świecie produkcji w sposób 
zintegrowany, aktywnie uczestnicząc w tworzeniu 
nowych standardów, ściśle współpracując z partnerami 
i oferując inteligentne produkty z „wbudowanymi 
funkcjami” – systemami cyber-fizycznymi.

Podążając za wizją Przemysłu 4.0 i napędzając 
digitalizację za pomocą technologii i innowacji, 
Festo staje się sercem cyfrowej fabryki.

Sprzęt do nieograniczonej 
komunikacji
Przemysłowe oprogramowanie  
CPX-IOT IOT-Gateway opiera się  
na formacie modułu CPX.
• CPX-IOT gromadzi informacje  

o urządzeniach Festo i ich stanie 
za pomocą połączenia Ethernet 
i standardowego protokołu 
komunikacyjnego, takiego jak OPC UA.

• Następnie przesyła te informacje do 
chmury za pomocą drugiego połączenia 
Ethernet przy użyciu protokołów IoT, takich 
jak AMQP lub MQTT.

• Wbudowane protokoły standardu 
branżowego zapewniają bezpieczeństwo 
danych 

https://pl.rs-online.com/web/c/pneumatyka-hydraulika-i-przeniesienie-napedu/pneumatyczne-przygotowanie-powietrza/zestawy-fr/?applied-dimensions=4291945981,4290943809&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/p/przemyslowe-konwertery-interfejsu/1975177/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/pneumatyka-hydraulika-i-przeniesienie-napedu/oprzyrzadowanie-i-przelaczniki-pneumatyczne/czujniki-cylindrow-i-silownikow-pneumatycznych/?searchTerm=Festo%20SFAB&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/pneumatyka-hydraulika-i-przeniesienie-napedu/oprzyrzadowanie-i-przelaczniki-pneumatyczne/czujniki-cisnienia/?searchTerm=prze%C5%82%C4%85cznik%20cisnieniowy%20SPAN&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/festo/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition


Systemy wbudowane Zestawy do 
programowania 
kondycjonerów sygnału

Zestawy do 
programowania 
interfejsu

Kondycjonowanie 
sygnałów

Przetwornik 
temperatury

Bariera Zenera i 
separacja galwaniczna

Przełączniki sieciowe

Przemysłowe 
koncentratory i 
przełączniki

Przewody do 
transmisji danych

Kable przemysłowe Złącza wtykowe mocy Zespoły kabli 
komputerowych

Złącze wtykowe do 
transmisji danych

Testery kabli i sieci

Światłowody Adaptery 
światłowodowe

Złącza wtykowe 
Ethernet

Szczypce i obcinaki

IIOT
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https://pl.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-i-narzedzia-rozwojowe/narzedzia-rozwojowe-i-komputery-jednoplytkowe/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-i-narzedzia-rozwojowe/narzedzia-rozwojowe-i-komputery-jednoplytkowe/narzedzia-rozwojowe-z-kategorii-przeksztalcanie-sygnalu/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-i-narzedzia-rozwojowe/narzedzia-rozwojowe-i-komputery-jednoplytkowe/narzedzia-rozwojowe-z-kategorii-komunikacja-i-lacznos-bezprzewodowa/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/przekazniki-sterujace/kondycjonowanie-sygnalow/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/regulacja-temperatury-i-grzanie-procesowe/przekazniki-temperatury/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/ochrona-przepieciowa-i-bezpieczniki/bariera-zenera-i-separacja-galwaniczna/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/komputery-i-urzadzenia-peryferyjne/lacznosc-i-siec-komputerowa/przelaczniki-sieciowe/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/komputery-i-urzadzenia-peryferyjne/lacznosc-i-siec-komputerowa/przemyslowe-koncentratory-i-przelaczniki/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/kable/kabel-sieciowy-i-komunikacyjny/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/kable/kabel-zasilajacy-i-przemyslowy/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/zlacza/zlacza-zasilajace/zlacza-duzej-mocy/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/kable/zespoly-kabli-komputerowych/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/zlacza/przesylanie-danych-swiatlowody/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/testery-kabli-i-sieci/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/kable/kabel-sieciowy-i-komunikacyjny/kabel-swiatlowodowy/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/zlacza/przesylanie-danych-swiatlowody/adaptery-swiatlowodowe/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/zlacza/przesylanie-danych-swiatlowody/zlacza-ethernet/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/narzedzia-reczne/szczypce-i-obcinaki/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/
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PODZIAŁ KOMUNIKACJI

RS STALE WSPÓŁPRACUJE ZE 
SPECJALISTYCZNYMI MARKAMI, 
KTÓRE WPROWADZAJĄ NA RYNEK 
OPC UA I OTWARTE URZĄDZENIA 
SIECIOWE, DZIĘKI CZEMU MOŻESZ 
SKORZYSTAĆ Z IIOT I ROZPOCZĄĆ 
SWOJĄ PRZEMYSŁOWĄ PODRÓŻ 4.0.

OTWARTE SIECI BEZPRZEWODOWE
Jednym z wyzwań stojących przed IIoT jest konieczność 
podłączenia urządzeń, często starszych urządzeń, 
które nie są przystosowane do sieci Ethernet lub 
tych, które są poza zasięgiem przewodowych sieci 
Ethernet.  Chociaż sieci WiFi w standardzie IEEE 802.11 
mogą być dobrym rozwiązaniem, ich zasięg i inne 
ograniczenia techniczne mogą stanowić przeszkodę.

LORAWAN™ I SIGFOX
Są to przykłady otwartych sieci rozległych o 
niskim poborze mocy, które spełniają rosnące 
wymagania masowych zastosowań IoT. Połączenie 
niskich kosztów integracji urządzeń, niskich opłat 
za łączność, dużej pojemności sieci, niskiego 
zużycia energii i dużego zasięgu sprawiło, że są one 
atrakcyjne dla zastosowań przemysłowych, gdzie 
często trzeba przesyłać niewielkie ilości danych.

4G I WIĘCEJ...
Chociaż 5G wywołuje intensywne emocje, 
rzeczywistość w zakresie zastosowań przemysłowych 
jest taka, że 3/4G oferuje więcej niż wystarczającą 

ilość danych i czasów opóźnień dla przeważającej 
większości przemysłowych zadań IoT.

Zasięg sieci komórkowej na całym świecie stale się 
poprawia, jest wysoce znormalizowany, a zakres 
przemysłowego sprzętu komórkowego –- takiego jak 
modemy i routery – stale się rozszerza. W połączeniu 
ze stosunkowo niskimi kosztami abonamentu sprawia 
to, że łączność komórkowa jest atrakcyjną opcją dla 
projektów IIoT. 

STANDARDY OTWARTOŚCI 
DANYCH – OPC UA
Przemysłowy IoT umożliwia korzystanie z szerszego 
zakresu technologii, które wcześniej nie były 
podłączone do sieci opartych na protokole IP,  
i łączy je za pomocą nowych, powstających sieci. 
Jeśli jednak informacje mają być użyteczne, 
nadal potrzebny jest wspólny kanał komunikacji. 
Dlatego też istnieją dobre powody do stworzenia 
znormalizowanego oprogramowania pośredniczącego, 
które może być kluczem do umożliwienia tej 

czwartej rewolucji przemysłowej. OPC UA jest 
standardem, który może to urzeczywistnić.

OPC UA zaspokaja zapotrzebowanie na 
znormalizowaną łączność oraz interoperacyjność 
w zakresie łączności pomiędzy maszynami 
(M2M) w systemach fabrycznych lub w transmisji 
danych od urządzenia do chmury lub serwera 
– np. danych produkcyjnych przesyłanych 
ze sterowników PLC do systemu ERP. W obu 
przypadkach OPC UA stanowi bezpieczną, 
niezawodną podstawę, dla zbudowania łączności. 

Prawdziwa wartość IIoT może być w pełni wykorzystana 
tylko wtedy, gdy komunikacja między urządzeniami 
jest oparta na globalnym standardzie komunikacji, 
który może spełnić szeroki zakres złożonych wymagań. 
Może to być  szybkie połączenie szerokopasmowe 
typu jeden-do-wielu lub bezpieczny model klient/
serwer do dwukierunkowej komunikacji i sterowania. 
OPC UA spełnia obydwa te wymagania.
Oprócz prostej wymiany „danych”, podstawowy 
standard ery IIoT musi umożliwiać kompleksową 
wymianę informacji, co jest szczególnie ważne 
w przypadku gromadzenia dużych ilości danych 

zróżnicowanych systemów stron trzecich 
występujących w typowych środowiskach 
produkcyjnych. Obiektowe mechanizmy modelowania 
informacji standardu OPC UA bezpośrednio 
spełniają to wymaganie i jednocześnie standaryzują 
semantyczny opis danych, oferując tym samym 
możliwość integracji we wszystkich warstwach 
sieci oraz niezależność platformy i dostawcy.

Jeśli IIoT ma stać się „business as usual”, to 
niezwykłe znaczenie ma potrzeba znalezienia 
niezależnego od platformy standardu wymiany 
danych.  Pod wieloma względami jest to brakujący 
element układanki, ponieważ do dyspozycji jest 
wiele technologii. IO-Link jest jednym z przykładów, 
który może wprowadzić dane na poziomie urządzeń 
do sieci, ale ważne jest, aby dane te mogły być 
wymieniane w sposób otwarty i bezpieczny.
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Niezarządzane przełączniki Ethernet  
RS PRO to idealne komponenty do 
budowy ekonomicznej i szybkiej sieci.

Urządzenia SCALANCE stanowią podstawę  
sieci komunikacyjnych w produkcji  
i automatyzacji procesów. Przygotuj swoje 
sieci przemysłowe na przyszłość! Produkty 
SCALANCE są specjalnie zaprojektowane do 
użytku w zastosowaniach przemysłowych.

Przemysłowe przełączniki Ethernet 
poziomu wejścia serii SPIDER oferują tanie 
wprowadzenie technologii Ethernet. Oprócz 
kompaktowej budowy przekonują bardzo 
prostą instalacją (plug and work).

Weidmüller oferuje obszerne portfolio 
zarządzanych i niezarządzanych przełączników 
dla stosowanej aplikacji. Produkty te są 
podstawowymi elementami przełączającymi 
w sieciach Ethernet. Od prostych do 
złożonych sieci czasu rzeczywistego. Łączą 
ze sobą uczestników sieci Ethernet i tym 
samym umożliwiają komunikację.

Przełączniki Ethernet umożliwiają połączenie kilku uczestników w sieci Ethernet. 
Produkty te zapewniają bezpieczną komunikację. W zależności od wymagań 
uczestników komunikacji, w aplikacjach wykorzystywane są „Unmanaged Switches” 
(przełączniki niezarządzane) i „Managed Switches” (przełączniki zarządzane).

https://pl.rs-online.com/web/c/komputery-i-urzadzenia-peryferyjne/lacznosc-i-siec-komputerowa/przemyslowe-koncentratory-i-przelaczniki/?applied-dimensions=4291289799&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/?limit=100&pn=1&r=t&searchTerm=scalance&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/komputery-i-urzadzenia-peryferyjne/lacznosc-i-siec-komputerowa/przemyslowe-koncentratory-i-przelaczniki/?applied-dimensions=4294966480&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/komputery-i-urzadzenia-peryferyjne/lacznosc-i-siec-komputerowa/przemyslowe-koncentratory-i-przelaczniki/?applied-dimensions=4294965355&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/
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Phoenix Contact
• Phoenix Contact oferuje szeroką gamę 

przemysłowych przełączników Ethernet.
• W ofercie można znaleźć odpowiedni 

przełącznik: bez względu na to, czy jest to 
zwrotnica niezarządzana czy zarządzana, 
zwrotnica na szynie montażowej czy 
urządzenie polowe. Odpowiedni produkt 
jest dostępny do każdego zastosowania.

Phoenix Contact – zestaw 
radiowy
• Wireless MUX przesyła 16 cyfrowych i 2 

analogowe sygnały dwukierunkowo. Zestaw 
radiowy jest „Ready to use”: wypakować – 
podłączyć – włączyć – i łącze radiowe działa.

• Z odpowiednimi antenami zasięg wynosi 
100 m w pomieszczeniach zamkniętych 
i do 400 m na przestrzeni otwartej.

Phoenix Contact – Quint 4
Dzięki produktom z serii Quint4 zawsze 
będziesz mieć odpowiednie zasilanie do 
zastosowania przemysłowej sieci Ethernet.

Phoenix Contact – IoT-Gateway
Cloud IoT Gateway do integracji nowych 
i istniejących instalacji bez dalszych prac 
inżynieryjnych. Dzięki prostemu połączeniu 
procesowemu wykorzystującemu protokoły  
takie jak Modbus/TCP, dane z czujników  
i procesów są gromadzone, przetwarzane 
i monitorowane w Proficloud.

https://pl.rs-online.com/web/c/komputery-i-urzadzenia-peryferyjne/lacznosc-i-siec-komputerowa/przemyslowe-koncentratory-i-przelaczniki/?applied-dimensions=4294965912&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/p/moduly-we-wy-do-sterownikow-programowalnych-plc/1902102/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=Quint4&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/p/rejestratory-danych/1811061/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/phoenix-contact/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
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Harting
W ofercie niezarządzanych przełączników 
Ethernet firmy Harting z serii Ha-VIS eCon 
dostępne są modele o różnych funkcjach 
wydajnościowych umożliwiających efektywną 
konfigurację i rozbudowę sieci Ethernet.

Siretta – modemy przemysłowe
Modemy przemysłowe ZETA są wyposażone  
w uniwersalne interfejsy i pozwalają na 
integrację urządzeń z przemysłowymi 
aplikacjami IoT. Dzięki inteligentnej, 
energooszczędnej konstrukcji modem 
pracuje w trybie oszczędzania energii.

Siretta – analizatory sygnałów
• SNYPER-LTE Spectrum (EU) jest 

wysoko wydajnym, wielojęzycznym 
analizatorem sygnału sieciowego do 
monitorowania europejskich sieci 4G/
LTE(EU), 3G/UMTS i 2G/GSM. 

• Urządzenie może przechowywać wiele 
pomiarów lokalnie w pamięci i jest wyposażone 
w wiodącą funkcję Siretta liveSCAN, która 
pozwala na wykonywanie graficznych 
pomiarów terenu w czasie rzeczywistym 
na kolorowym wyświetlaczu SNYPERa.

Siemens – CMR2040
• LOGO! Moduł komunikacyjny CMR2040 

łączy Twoje LOGO! 8 z siecią LTE.
• Możliwe jest również bezproblemowe 

wykorzystanie wspólnych standardów 
telefonii komórkowej UMTS (Universal 
Mobile Telecommunications System) i GSM 
(Global System for Mobile Communications) 
do specjalnych zastosowań.

https://pl.rs-online.com/web/c/komputery-i-urzadzenia-peryferyjne/lacznosc-i-siec-komputerowa/przemyslowe-koncentratory-i-przelaczniki/?applied-dimensions=4291449180&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/komputery-i-urzadzenia-peryferyjne/lacznosc-i-siec-komputerowa/modemy-przemyslowe/?applied-dimensions=4293010392&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/p/wykrywacze-rf/1873714/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/p/komputerowa-akwizycja-danych/1596324/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/
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Kabel Etherline P Flex Cat 5e, Lapp
• Ekranowany kabel Ethernet z wtykami RJ45 – 

idealny do zastosowań przemysłowych
• Solidny płaszcz poliuretanowy – doskonała 

odporność mechaniczna
• Do zastosowań w automatyce i sterowaniu
• Sieć LAN
• 2 pary: 10/100 Mbit/s do przemysłowej sieci Ethernet
• 4 pary: 10/100/1000 Mbit/s do przemysłowej sieci Ethernet

Kabel sieciowy Etherline, Lapp
• Do stosowania w trudnych warunkach
• Nadaje się do montażu na stałe lub do elastycznego 

stosowania i zastosowania w łańcuchach kablowych
• Bezhalogenowy zgodnie z normą IEC 60754-1
• Odporność na olej zgodnie z normą IEC 60811-2-1
• Podwójne ekranowanie zapewnia wysoką 

niezawodność transmisji

Kabel ASI, Lapp
• Kabel interfejsu siłownik-czujnik do zastosowań 

w magistralach polowych
• Żółta (RAL 1023) powłoka (dane/napięcie)
• Do stosowania w wilgotnych obszarach przemysłowych 

o dużym obciążeniu mechanicznym i chemicznym 
• Napięcie probiercze: 1500 V
• Zakres temperatury: od -40°C do +80°C

Kabel magistrali, seria UNITRONIC HEAT 
6722, Lapp
• Kabel magistrali danych CAN
• Giętkie przewody o małych średnicach zewnętrznych
• Odporny na temperaturę, odporny na 

chemikalia i promieniowanie UV
• Dobra odporność na oleje, benzynę, kwasy i zasady

Kabel magistrali Unitronic, Lapp
• Kabel IBS do przemysłowej komunikacji i magistrali polowych
• Kable składają się z pary przewodów danych 

i dwóch przewodów zasilających
• Przeznaczone do łączenia urządzeń przemysłowych 

takich jak wyłączniki krańcowe, czujniki, wyspy zaworowe 
lub napędy z jednostkami sterującymi (PLC)

• Bezhalogenowy i trudnopalny zgodnie z normą IEC 60332,3
• Powłoka zewnętrzna fioletowa (RAL 4001)

Kabel magistrali Unitronic BUS IBS, Lapp
• Instalacyjny kabel magistrali zdalnej (INBC)
• Nadaje się do stacjonarnych zastosowań
• Pary danych i kable zasilające (3 pary x 2 

żyły x 0,22 mm2) +3 żyły x 1,0 mm2

• Całkowicie ekranowany ocynowanymi drutami miedzianymi
• Powłoka PUR, bezhalogenowa, nie podtrzymuje 

palenia, fioletowy RAL 4001

https://pl.rs-online.com/web/c/kable/kabel-sieciowy-i-komunikacyjny/kabel-kategorii-5e/?applied-dimensions=4294966275&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/kable/kabel-sieciowy-i-komunikacyjny/kabel-kategorii-7/?searchTerm=Lapp%20Etherline&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/kable/kabel-zasilajacy-i-przemyslowy/kabel-do-silownika-czujnika/?applied-dimensions=4294966275,4294193670,4293067302&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/kable/kabel-zasilajacy-i-przemyslowy/kabel-do-silownika-czujnika/?applied-dimensions=4294966275,4291579998&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/kable/kabel-zasilajacy-i-przemyslowy/kabel-do-silownika-czujnika/?applied-dimensions=4294966275,4291579998&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/kable/kabel-zasilajacy-i-przemyslowy/kabel-do-silownika-czujnika/?applied-dimensions=4294966275,4291579998&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/lapp/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
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Ekranowany kabel przemysłowy, RS PRO
• Kabel Multipair MPOS
• Ekran aluminiowy z przewodem 

uziemiającym z miedzi ocynowanej
• Powłoka z PCW 
• Do przetwarzania danych lub systemów informatycznych, jak 

również do zastosowań w zakresie procesów i sterowania

Kabel kat. 6, RS PRO
• Instalacyjny kabel sieciowy UTP kat. 6 RS PRO
• Do zastosowania we wnętrzach
• Zwykle używane sieci 1000 Mbit/s, VOIP, IP, kamery i telewizja IP

Przewód sterowniczy Machflex, Belden
• Elastyczny materiał przewodów, izolacji i powłok ochronnych
• Odporny na oleje
• Duży zakres temperatury od -40°C do +80°C
• Dobra skuteczność ekranowania
• Dobra odporność na światło słoneczne (UV) i chemikalia

Przemysłowy kabel wielożyłowy 
ekranowany PCW, Belden
• Kabel z indywidualnie ekranowanymi parami
• Ochrona przed zakłóceniami magnetycznymi, 

osłona poliestrowa Beldfoil
• Stosowane w zakresie automatyzacji, lotnictwa  

i kosmonautyki, komunikacji, wojska lub transportu

Przemysłowy kabel Ethernet kat. 7, Belden
• Ekranowany kabel miedziany do stosowania 

w przemysłowych sieciach Ethernet
• Wysokie ekranowanie zapewnia 

optymalną integralność sygnału 
• Odporny na oleje, odporny na chemikalia i rozpuszczalniki
• Odporny na temperaturę i ścieranie

Kabel sieciowy i komunikacyjny, Siemens
• Podłączenie do produktów FastConnect z technologią IDC
• Podwójne ekranowanie zapewnia wysoką 

odporność na zakłócenia
• Wydrukowane oznaczenia metrów 

zapewniają łatwy pomiar długości
• Przeznaczony do szybkiej instalacji
• Niezawodny w trudnych warunkach 
• Stała i niezawodna wydajność zapewnia 

maksymalną dostępność systemu

https://pl.rs-online.com/web/c/kable/kabel-zasilajacy-i-przemyslowy/kabel-przemyslowy-ze-skretka-wieloparowa/?applied-dimensions=4291289799,4292910191,4293962517,4294028143&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=Kable+Kat+Siemen&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/kable/kabel-sieciowy-i-komunikacyjny/kabel-kategorii-6/?applied-dimensions=4291289799,4291113370&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/kable/kabel-sieciowy-i-komunikacyjny/kabel-kategorii-7/?applied-dimensions=4294967096&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/kable/kabel-zasilajacy-i-przemyslowy/kabel-cy/?applied-dimensions=4291158276&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/kable/kabel-zasilajacy-i-przemyslowy/kabel-przemyslowy-ze-skretka-wieloparowa/?applied-dimensions=4294967096,4294192453&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/
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Przewód przechodzący przez szafę kat. 5e, 
RS PRO
• Stopień ochrony IP67/68
• Całkowicie ekranowany
• Zastosowania do 100 MHz
• Nie są wymagane żadne specjalne narzędzia
• Proste połączenie śrubami oszczędza czas
• Nadaje się do użytku na zewnątrz

Dławnice kablowe, RS PRO, nylon 66, szare
• Dławnice kablowe z nylonu 66 RS Pro oferują 

doskonałe odciążenie i ochronę kabli
• Dostępne są różne rozmiary
• Całkowicie uszczelnione przed pyłem
• Wyjątkowa wodoodporność
• Przeciwnakrętki objęte zakresem dostawy

Koryto kablowe, RS PRO, czarne
• Koryto kablowe PCW RS PRO do zastosowań przemysłowych
• Koryto kablowe szczelinowe z pokrywą
• Szybka i prosta instalacja
• Do 85°C temperatury roboczej

Przyrządy kontrolne 
LAN, RS PRO
• Kompaktowy, przenośny  

i wytrzymały wielofunkcyjny 
przyrząd kontrolny

• Do sprawdzania kabli UTP, 
STP, Ethernet, CAT5E, 6, 
6A i koncentrycznych

Opaski zaciskowo-mocujące, RS PRO
Szeroki asortyment opasek zaciskowo-mocujących 
z różnych materiałów, takich jak aluminium, stal 
nierdzewna, nylon 66 lub stal nierdzewna powlekana 
poliestrem, o długości od 71 mm do 1,2 m.

Oznaczniki kabli, RS PRO
Duży wybór oznaczników kablowych 
do obkurczania, przyklejania, 
wtykania lub mocowania za pomocą 
opasek zaciskowo-mocujących.

https://pl.rs-online.com/web/c/kable/kabel-sieciowy-i-komunikacyjny/kabel-kategorii-5e/?applied-dimensions=4291289799,4291112386&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/kable/dlawnice-kablowe-reduktory-naprezen-i-przelotki/dlawnice-kablowe/?applied-dimensions=4291289799,4294209415,4294266663&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/kable/kanaly-koryta-i-trasy-kablowe/koryta-kablowe/?applied-dimensions=4291289799,4294267012&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/kable/akcesoria-kablowe-opaski-i-narzedzia/opaski-zaciskowo-mocujace/?applied-dimensions=4291289799&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/kable/akcesoria-kablowe-opaski-i-narzedzia/oznaczniki-kabli/?applied-dimensions=4291289799&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/testery-kabli-i-sieci/testery-sieci/?applied-dimensions=4291289799,4291525824&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/
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TRANSMISJA DANYCH  

RS oferuje szeroką gamę kabli krosowych znanych producentów. 
Dostępne są różne długości i kolory, a także kable  
o różnych klasach wydajności. (kat. 5 do kat. 8).

RS PRO oferuje bardzo duży wybór kabli krosowych do zastosowań przemysłowych.
Seria kabli krosowych RS PRO obejmuje bardzo szeroki wybór 
do zastosowań w zakresie przemysłowym.

Belden oferuje szereg kabli krosowych do 
budowy szybkiej struktury transmisji danych.

Idealnie do siebie dostosowane 
kable krosowe Ethernet zapewniają 
zastosowanie w przemyśle  
i automatyce budowlanej.

Niniejsze kable krosowe nadają się 
do wielu różnych zastosowań.

https://pl.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=kable+po%C5%82%C4%85czeniowe+cat+*+RS&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/kable/kabel-sieciowy-i-komunikacyjny/kabel-kategorii-6/?searchTerm=belden&applied-dimensions=4294193738&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/b/harting/kable/kabel-sieciowy-i-komunikacyjny/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/b/hellermanntyton/kable/kabel-sieciowy-i-komunikacyjny/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/
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TRANSMISJA DANYCH  

Startech
Uzyskaj najwyższą wartość z inwestycji kablowej dzięki kablom 
kat. 6, które wykonane są z wysokiej jakości żył miedzianych.

System RevConnect
• Do lokalnego montażu przemysłowych kabli sieci Ethernet
• Przemysłowe złącza REVConnect RJ45 marki Belden oferują 

szybsze, łatwiejsze i bardziej uniwersalne rozwiązanie 
zakończenia przewodów z unikalnym mechanizmem izolacji.

• Jeśli połączenie RJ45 jest uszkodzone, obudowę można łatwo 
wymienić bez konieczności ponownego kończenia kabla.

Złącze przemysłowe serii CA
• Wszechstronne złącza dla wymagających środowisk
• Złącze okrągłe z przyłączem lutowniczym 

i zintegrowanym odciążeniem
• Obudowa złącza jest wykonana z odpornego na 

wstrząsy tworzywa sztucznego i oferuje wysoki 
stopień odporności na wibracje i uderzenia.

Złącza solenoidalne DIN 43650 serii GDM
• Złącza serii GDM przeznaczone są do zastosowań przy 

budowie maszyn, oprzyrządowania i produkcji urządzeń.
• Do łączenia elementów takich jak zawory elektromagnetyczne, 

przetworniki ciśnienia, czujniki przepływu i czujniki temperatury

Złącza FastConnect RJ45, Siemens
• FastConnect do przemysłowej sieci Ethernet 

sprawia, że okablowanie strukturalne ze środowiska 
biurowego jest kompatybilne z przemysłem 
w celu instalacji w hali produkcyjnej.

• Przeznaczony do zastosowań o prędkości do 
100 Mb/s w środowisku przemysłowym

• Do zastosowania ze skrętkami FC o wielkości żyły 22 AWG

Złącza RJ45 „QUICKCON”
• Phoenix Contact oferuje genialne i wysokiej 

jakości serie złączy kat. 6 i kat. 6A RJ45.
• Przyłącze QUICKCON zapewnia wyjątkowo łatwą obsługę
• Można używać na całym świecie z EAC 

B.01742, UL 1863 i CAN/CSA C22.2
• Przyszłościowa koncepcja dzięki 10 GBPS (kat. 6a)

https://pl.rs-online.com/web/c/kable/kabel-sieciowy-i-komunikacyjny/kabel-kategorii-6/?applied-dimensions=4293005293&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=RevCoinnect&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/zlacza/zlacza-okragle/przemyslowe-zlacza-okragle/?applied-dimensions=4294966480,4294258389&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/zlacza/przesylanie-danych-swiatlowody/zlacza-ethernet/?applied-dimensions=4294965667&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/zlacza/przesylanie-danych-swiatlowody/zlacza-ethernet/?applied-dimensions=4294965912,4294267009,4294265430&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/zlacza/zlacza-zasilajace/zlacza-solenoidalne-din-43650/?applied-dimensions=4294966480,4294264218&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/
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Komputerowa 
akwizycja danych

Komputery 
przemysłowe

Zestawy do 
programowania IOT

Procesory 
sterowników 
programowalnych PLC

Moduły rozszerzeń 
do sterowników 
programowalnych PLC

Systemy akwizycji 
danych

Moduły logiczne

Zestawy do 
programowania 
interfejsu HMI

Regulatory 
temperatury PID

Dyski optyczne Przechowywanie 
informacji i pamięci

Komputery 
jednopłytkowe

Raspberry Pi Arduino

Analizatory 
jakości sieci

Generatory impulsów 
i analizatory

IIOT
PRZETWARZANIE 
DANYCH

https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sterowniki-plc-interfejsy-uzytkownika-i-akwizycja-danych/komputerowa-akwizycja-danych/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sterowniki-plc-interfejsy-uzytkownika-i-akwizycja-danych/komputery-przemyslowe/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sterowniki-plc-interfejsy-uzytkownika-i-akwizycja-danych/zestaw-rozwojowy-iot/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sterowniki-plc-interfejsy-uzytkownika-i-akwizycja-danych/procesory-sterownikow-programowalnych-plc/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sterowniki-plc-interfejsy-uzytkownika-i-akwizycja-danych/moduly-rozszerzen-do-sterownikow-programowalnych-plc/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sterowniki-plc-interfejsy-uzytkownika-i-akwizycja-danych/akcesoria-komputerowej-akwizycji-danych/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sterowniki-plc-interfejsy-uzytkownika-i-akwizycja-danych/moduly-logiczne/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-i-narzedzia-rozwojowe/narzedzia-rozwojowe-i-komputery-jednoplytkowe/narzedzia-rozwojowe-z-kategorii-interfejsy-hmi/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/regulacja-temperatury-i-grzanie-procesowe/regulatory-temperatury-pid/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/komputery-i-urzadzenia-peryferyjne/dyski-optyczne/dyski-blu-ray/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/komputery-i-urzadzenia-peryferyjne/przechowywanie-informacji-i-pamieci/ram/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-i-narzedzia-rozwojowe/narzedzia-rozwojowe-i-komputery-jednoplytkowe/komputery-jednoplytkowe/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/b/raspberry-pi/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/b/arduino/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/mierniki-mocy-i-jakosci-energii/mierniki-jakosci-energii/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/generatory-impulsow-i-analizatory/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/
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Joseph jest doświadczonym specjalistą ds. 
bezpieczeństwa informacji posiadającym 
duże doświadczenie w dziedzinie IT  
i biznesu w różnych sektorach. Kieruje 
programem bezpieczeństwa informacji 
firmy Electrocomponents, aby pomóc 
zarówno firmie, jak i jej klientom zrozumieć 
ryzyko i zająć się ryzykiem, umożliwiając 
jednocześnie rozwój biznesu. Posiada 
kwalifikacje CCISO, CISM i BCS oraz dyplom 
z wyróżnieniem w dziedzinie biochemii,  
a obecnie pracuje nad swoją tezą doktorską.

SIEDEM 
WSKAZÓWEK 
ZABEZPIECZANIA 
URZĄDZEŃ IIOT

Zastanów się nad tym: 
każde urządzenie stanowi 
potencjalny nowy punkt 
dostępu dla hakera. Nie 
musisz być ekspertem, ale 
warto zadawać właściwe 
pytania i podejmować 
właściwe działania. Niektóre 
z nich opisano poniżej:

1  Zmiana standardowych danych. Większość 
urządzeń IIoT, a także większość oprogramowania IT 

jest dostarczana ze standardowymi hasłami. Należy je 
natychmiast zmienić na hasło mocne i niepowtarzalne 
(z pewnością nie wolno używać wszędzie tego  
samego hasła...). Należy unikać wyposażenia  
z silnie zakodowanymi hasłami. Jeśli sprzęt jest 
silnie zakodowany, to każdy haker już o tym wie.

2 Odrębne sieci. Nie należy umieszczać 
urządzeń IIoT w sieci firmowej ani w tej samej 

sieci, która jest używana przez urządzenia OT. 

Prowadzi to tylko do problemów. Pojedyncze 
urządzenie nie powinno mieć również możliwości 
dostępu do wielu sieci, w przeciwnym razie 
mogłoby być wykorzystywane jako „most”.

3 Dezaktywacja niepotrzebnych funkcji. 
Czy na ścianie w Twojej sali konferencyjnej 

znajduje się telewizor? Założę się, że to telewizor 
inteligentny. Założę się, że nikt nie wyłączył 
Bluetooth, mikrofonu ani serwera internetowego, 
który go obsługuje. Niepotrzebne funkcje mogą 
być wykorzystane jako „brama umożliwiająca 
atak” zarówno do urządzenia, jak i do większej 
sieci, w której się ono znajduje. Należy je wyłączyć 
programowo lub dezaktywować fizycznie. 
Szczypce lub płynna żywica epoksydowa to 
prosty sposób na trwałe wyłączenie portu USB.

4 Bądź na bieżąco. Luki w oprogramowaniu są 
bardzo częste, ale jeszcze bardziej powszechne jest 

to, że znane poprawki do tych luk nie są stosowane w 
odpowiednim czasie. Upewnij się, że oprogramowanie 
układowe i oprogramowanie są regularnie 
aktualizowane i że dysponujesz odpowiednim procesem 
służącym do tego celu, zwłaszcza jeśli obejmuje on 
planowanie przestojów. Nie będzie można wyłączyć 
linii montażowej 24x7, ale powinieneś być w stanie 
tolerować przestoje czujników monitorujących stan.

5Testy, testy, testy. Skonsultuj się ze 
specjalistycznym testerem który zna się 

na urządzeniach przemysłowych i technikach 
operacyjnych – nie każdy może to zrobić. Jest 
to dziedzina, która wymaga specjalnej wiedzy 
o sterownikach PLC i sprzęcie SCADA i powinien 
sprawdzić ją ktoś miły, zanim przytrafi się coś 
niemiłego. Najważniejsze jest stosowanie się do 
zaleceń specjalistów. Być może nie da się naprawić 
wszystkiego, ale można podejmować decyzje  
oparte na ryzyku dotyczące tego, co można  
naprawić, co można zmodyfikować  
w inny sposób, a co można zaakceptować.

6  Zachowanie jasności co do podziału 
zadań: Nawet jeśli kupujesz rozwiązanie, które 

rzekomo jest rozwiązaniem „pod klucz”, sprawa nigdy 
nie jest taka prosta.Szczególnie jeśli sam dostawca 
usług jest zależny od wielu stron trzecich. Musisz 
wiedzieć, dokąd trafiają Twoje dane, kto ma do  
nich dostęp i jak je chronić. „Znajdujesz się  
w centrum danych operatora BigCloud, zatem jesteś 
bezpieczny” – to nie wystarczy jako odpowiedź.

7  A na koniec najważniejsze: najlepiej mieć 
gotowy plan na wypadek, gdy coś  

pójdzie nie tak. Przygotuj kilka scenariuszy  
i testuj je regularnie przez symulację lub przebieg 
próbny. W przypadku zdarzenia naruszającego 
bezpieczeństwo musi być jasne, kto, co robi i kiedy. 

Jeśli informacje te są wyraźnie udokumentowane 
i łatwo dostępne, łącznie z oświadczeniami 
komunikacyjnymi w formie szablonów, można 
zaoszczędzić wiele czasu i adrenaliny.

Bezpieczeństwo cybernetyczne jest tematem, 
który od lat spędza sen z powiek menedżerom 
IT. Wraz z pojawieniem się Przemysłowego 
„Internetu Rzeczy” (IIoT) potencjalne ryzyko 
wzrosło jednak wraz z podłączaniem coraz większej 

liczby urządzeń do sieci korporacyjnych.
Chociaż IIoT oferuje wiele ekscytujących 
możliwości dla przedsiębiorstw, począwszy od 
prognostycznego i proaktywnego utrzymania, a 
skończywszy na potencjalnych nowych źródłach 
przychodów, ważne jest, aby postrzegać każde 
wdrożenie IIoT jako część systemu, a nie tylko 
w kontekście ogólnego rozwiązania IIoT.

Wdrożenia IIoT stanowią część szerszego systemu w 
organizacji, niezależnie od tego, czy są one zamierzone, 
czy też nie, i należy rozważyć, w jaki sposób wdrożenie 
IIoT mogłoby rozszerzyć ogólny zasięg całej organizacji. 
Niezabezpieczone rozwiązanie IIoT może stanowić 
punkt dostępu do środowiska technologii operacyjnych 

lub szerszego środowiska IT, może też stanowić punkt 
dostępu do procesów logistycznych, procesów 
zarządzania magazynem lub procesów finansowych.

Więc co można zrobić, żeby się chronić? Czy 
nadszedł czas, aby założyć blaszany kapelusz 
i wrócić do wieku parowozu? Najwidoczniej nie. 
Bezpieczeństwo to gra oparta na ryzyku, a pierwszy 
krok na drodze do redukcji ryzyka polega na tym, 
żeby to zrozumieć. Bezpieczeństwo nie powinno 
być postrzegane jako „problem kogoś innego”. Na 
pewno nie powinno być pozostawione wyłącznie 
zespołowi IT, a co najważniejsze, nie powinno 
być pozostawione zewnętrznym dostawcom.

JOSEPH DA SILVA, DYREKTOR DS. 
BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W 
ELECTROCOMPONENTS PLC DZIELI 
SIĘ POGLĄDAMI NA TEMAT TEGO, W 
JAKI SPOSÓB MOŻNA ZAPEWNIĆ 
MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO 
WDROŻENIA IIOT.
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Inteligentne biuro i zdrowe otoczenie 
z zestawami Raspberry Pi marki OKdo
Zestaw WebThings Gateway 
marki Mozilla 
Zestaw WebThings Gateway marki Mozilla 
do inteligentnego biura i domu w prywatnej 
sieci (Intranet). Brak kosztów dla usług w 
chmurze przy maksymalnym bezpieczeństwie. 
Zestaw podstawowy Raspberry Pi 4 8 GB, 
aktualnie najwydajniejszy Pi w zestawie.

Zestaw do programowania Air 
Quality IoT marki Okdo
Zestaw startowy IoT do pomiaru jakości 
powietrza składa się z płyty Wio Link, czujnika 
gazu i czujnika temperatury/wilgotności.

Płyta rozwojowa E1 
OKLPC5569R0-EVB marki Okdo
E1 marki OKdo jest zupełnie nową i niezwykle 
ekonomiczną płytą rozwojową opartą na 
mikrokontrolerze NXP LPC55S69JBD100 Dual-
Core Arm Cortex® M33. Płyta E1 nadaje się 
idealnie do zastosowania w przemysłowym 
IoT, branży sterowania i automatyzacji 
budynków, elektroniki użytkowej, do ogólnych 
wbudowanych i bezpiecznych zastosowań.

Kliknij tutaj

Aby zobaczyć więcej zestawów do 
programowania i komputerów jednopłytkowych

Electrocomponents

https://pl.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/okdo/raspberry-pi-arduino-und-entwicklungstools/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/p/raspberry-pi/2011768/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://pl.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-i-narzedzia-rozwojowe/narzedzia-rozwojowe-i-komputery-jednoplytkowe/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/p/narzedzia-rozwojowe-z-kategorii-mikrokontrolery/1883274/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/p/narzedzia-rozwojowe-z-kategorii-czujniki/1818207/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
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PRZETWARZANIE DANYCH IIOT  

Zestaw rozwojowy napędu K4
• Nowe zestawy rozwojowe układów napędowych K4 marki 

ebm-papst umożliwiają praktyczne testy z silnikami ECI K4
• Każdy zestaw zawiera:
• Skrzynkę kontrolną K4
• Silnik ECI
• Adapter RS485
• Plik do pobrania/płyta CD sterownika adaptera RS485
• Kabel USB-A do USB-B
• Kabel przyłączowy RS485
• Dokumentację

Revolution Pi
• IoT Gateway, szyny montażowe PC lub 

ministerowniki? Decyzja należy do Ciebie!
• Revolution Pi to otwarty, modułowy i ekonomiczny komputer 

przemysłowy oparty na znanym komputerze Raspberry Pi. 
Umieszczone w wąskiej obudowie na szynie montażowej, 
trzy dostępne moduły podstawowe można bezproblemowo 
rozbudować o różne pasujące moduły WE/WY i bramki 
Gateway magistrali polowej. Moduły zasilane napięciem 
24 V podłączane są do siebie w ciągu kilku sekund za 
pomocą złącza wtykowego i mogą być łatwo konfigurowane 
za pomocą graficznego narzędzia konfiguracyjnego.

SIMATIC IOT2050
• Twoje połączenie z cyfrowymi wymiarami – inteligentna brama 

Gateway zapewnia przemysłową łączność Edge i Cloud
• Niezależnie od tego, czy chodzi o nowe, czy istniejące instalacje 

– SIMATIC IOT2050 umożliwia prosty i ekonomiczny pierwszy 
krok w kierunku cyfrowych wymiarów. Inteligentna i łatwa  
w modernizacji bramka IoT pozyskuje, przetwarza, harmonizuje 
i przechowuje dane maszyn lub produkcji z różnych źródeł 
danych bezpośrednio na miejscu podczas produkcji. Przekazuje 
te dane np. do systemu lokalnego lub systemu w chmurze. 
Połączenie z MindSphere, otwartego, opartego na chmurze 
systemu operacyjnego IoT firmy Siemens, jest przy tym 
szczególnie łatwe. Dzięki przyszłej funkcjonalności krawędzi 
SIMATIC IOT2050 może być również zintegrowany  
z przemysłowymi rozwiązaniami łączności Edge firmy Siemens.

https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/silniki-sterowniki-regulatory-i-urzadzenia-zewnetrzne/motoreduktory-dc/?searchTerm=ebm-papst%20K4&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sterowniki-plc-interfejsy-uzytkownika-i-akwizycja-danych/komputery-przemyslowe/?applied-dimensions=4291290566,4290933706,4290933669,4290933707,4290933670&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sterowniki-plc-interfejsy-uzytkownika-i-akwizycja-danych/zestaw-rozwojowy-iot/?searchTerm=IoT2050&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/


25 pl.rs-online.com

PRZETWARZANIE DANYCH IIOT  

LOGO! – małe, ale zaskakujące!
Prosty montaż, minimalne okablowanie, wygodne programowanie:  
LOGO! umożliwia całkiem łatwą realizację małych projektów w branży automatyki.

SIMATIC S7-1200 – umożliwia dopasowanie do wymagań użytkowników
Sterownik SIMATIC S7-1200 – inteligentny wybór dla kompaktowych rozwiązań  
w automatyce, ze zintegrowaną technologią i funkcjami komunikacyjnymi.

SIMATIC S7-1500 – prawdopodobnie najszybsze sterowanie na świecie
Wybierając sterownik SIMATIC S7-1500, stawiasz na najwyższą wydajność i wbudowane bezpieczeństwo 
przyszłości. Modułowo zbudowany sterownik umożliwia realizację najbardziej wymagających 
koncepcji maszyn i niezawodnie towarzyszy na drodze przez cyfrową transformację.

SIMATIC S7-300 – legendarny uniwersalny PLC
Sterownik SIMATIC S7-300 jest używany w wielu aplikacjach na całym świecie i sprawdził się miliony razy. 
System sterowania pozwala na oszczędność miejsca i modułową budowę. Różnorodne moduły mogą być 
wykorzystywane do rozbudowy centralnej specyficznej dla danego zadania lub do tworzenia zdecentralizowanych 
struktur i umożliwiają ekonomiczny magazyn części zamiennych. SIMATIC jest znany z ciągłości i jakości.

https://pl.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=i/siemens_logo&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=simatic/simatic-s7-1200-pl-siemens&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=S7-1500&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=S7-300&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/siemens/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
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Przekaźniki sterujące EASY E4, EATON
Przekaźnik sterujący easyE4 umożliwia sterowanie i regulację 
różnymi aplikacjami w sposób wydajny, elastyczny i prosty! 
Nowa seria easyE4 jest znacznie bardziej kompaktowa niż 
poprzednie serie easy500, easy700 i easy800. Dzięki elastycznej 
rozbudowie do 11 modułów do maksymalnie 188 wejść/wyjść, 
a także szerokiemu zakresowi napięć, easyE4 jest optymalnie 
przystosowany do zastosowań w przemyśle i budownictwie.

Sterowniki, OMRON
• Dzięki dużej elastyczności konfiguracji sterowniki PLC marki 

Omron są idealnym rozwiązaniem do stosowania w szerokiej 
gamie maszyn do różnych zastosowań, od opakowań, żywności 
i surowców do zastosowań cyfrowych i motoryzacyjnych.

• Podłączenie do większości przemysłowych sieci 
komunikacyjnych na rynku jest kluczowym 
czynnikiem w stosowaniu sterowników wymagających 
wymiany danych pomiędzy maszynami.

Systemy sterujące Micro800, 
Rockwell Automation
Systemy sterujące Micro800™ można łatwo instalować  
i konserwować. Pakiet oprogramowania może być używany 
do całej gamy produktów. Systemy te zapewniają idealne 
sterowanie dla tanich, samodzielnych maszyn. W sterowniku 
można zastosować opcjonalne moduły wtykowe, aby dostosować 
system do specyficznych wymagań aplikacyjnych.

Moduły logiczne i sterowniki PLC są wykorzystywane do 
sterowania lub regulacji maszyny lub systemu. Można je 
dostosować do danej aplikacji poprzez programowanie.

https://pl.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=eaton+easy+e4&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sterowniki-plc-interfejsy-uzytkownika-i-akwizycja-danych/procesory-sterownikow-programowalnych-plc/?applied-dimensions=4294965995&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/b/allen-bradley/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/
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Inteligentne rozwiązania do budowy maszyn i dla przemysłowych klientów końcowych | EcoStruxure – Innovation At Every Level

Bezpieczna łączność  
Podłączenie na poziomie pola

• Komunikacja z każdego komputera Windows  
przez zabezpieczony serwer VPN w chmurze 
do globalnie zainstalowanych maszyn

• Dostępna w każdej chwili i bez dodatkowych 
kosztów związanych z pojemnością danych

• Idealnie nadaje się do konserwacji zdalnej  
i zabezpieczania danych

• Certyfikat IEC 62443-3-3 zapewnia  
najwyższe bezpieczeństwo

Wzrost zysku  
Integracja w systemach MES/ERP w celu optymalizacji procesu

• Dyrektywa łącząca poziom produkcji z poziomem działalności 
gospodarczej

• Niezależnie od platformy sterowania i systemu oprogramowania

• Skalowalna dla wszystkich typów i rozmiarów połączeń

Inteligentne serwisy 
Konserwacja zapobiegawcza i kierowana

• Istotne informacje o maszynie przechowywane online 
(podręczniki, architektura systemu i projekty)

• Konserwacja zapobiegawcza

• Wizualizacja stanu maszyny

• Analiza danych w chmurze w celu przewidzenia 
błędów

• Konserwacja kierowana

• Zarządzanie częściami zamiennymi bezpośrednio 
na tablecie lub w chmurze

• Szybkie usuwanie błędów  
dzięki instrukcjom krok po kroku

Architektura systemu IIoT EcoStruxure marki Schneider Electric 

EcoStruxure™ Industry
Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) i Przemysł 4.0 stwarzają nowe możliwości dla 
przemysłu. Dzięki otwartej i kompatybilnej architekturze systemowej obsługującej 
technologię IIoT oferujemy drogę do cyfrowej przyszłości od maszyny sieciowej, przez 
fabrykę sieciową, aż po chmurę. Stwarza to nowe możliwości biznesowe dla zakładów  
i producentów maszyn oraz zwiększa rentowność i wydajność.

Zwiększ swoją 
produktywność

TeSys island - pierwszy w pełni cyfrowy system startowy  
i zarządzania obciążeniem. Bezpiecznie przełącza, chroni 
i zarządza obciążeniami elektrycznymi do 80 A. Jest to 
rozwiązanie zgodne ze standardem Przemysłu 4.0 i oferuje 
prosty i niezawodny sposób monitorowania obciążeń maszyn 
poprzez analizę danych i świadczenie usług cyfrowych.

Efektywne wykorzystanie danych produkcyjnych

ZOBACZ WIĘCEJ

https://pl.rs-online.com/
https://pl.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=tesys+island&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=tesys+island&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://youtu.be/XXyRyrA0deI
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Bezpieczny dostęp zdalny bez routera 
Ecostruxure  
Secure Connect Advisor

• Bezpieczne rozwiązanie do zdalnego programowania,  
połączenia produkcyjnego, monitoringu i konserwacji 
zdalnej, maszyn 

• Rozwiązanie oparte na oprogramowaniu bez 
dodatkowego sprzętu

•  Dostęp przez GreenBox nawet do urządzeń 
„trzeciej strony”

Bezpieczeństwo 
zdalnej obsługi

Oparte na oprogramowaniu„Trzecia strona” Śledzenie Monitorowanie Naprawa

Konserwacja kierowana 
Ecostruxure  
Augmented Operator Advisor

• Skuteczna diagnostyka i konserwacja

• Dostęp do odpowiednich danych i informacji 
w dowolnej chwili w czasie rzeczywistym przez 
Augmented Reality (rzeczywistość rozszerzoną)

 Mniej przestojów

 Szybsza praca i szybsza konserwacja

 Zmniejszone ryzyko błędu ludzkiego

Maszyny w chmurze 
Ecostruxure  
Machine Advisor

• Cyfrowa platforma serwisowa dla producentów maszyn

• Dostęp do parku maszynowego na całym świecie przez OEM  
= optymalne warunki ramowe zapewniają bezpieczną  i 
ekonomiczną pracę

• Nacisk kładzie się tutaj na nowe, indywidualnie  projektowane  
usługi oraz  optymalizację maszyn

Architektura systemu IIoT EcoStruxure marki Schneider Electric 

EcoStruxure™ Industry do budowy maszyn
EcoStruxure™ Architecture

Oprogramowanie AVEVA EcoStruxure Machine Advisor 
EcoStruxure Secure Connect Advisor 

EcoStruxure Resource Advisor

EcoStruxure 
Machine Expert

Harmony
Polecenia i zgłoszenia

Czujniki OsiSense, czujnik 
w chmurze XIOT i RFID

Uniwersalny przekaźnik
bezpieczeństwa XPSU

Uruchamianie i zarzą-
dzanie obciążeniami 

TeSys island
HMISTW6

Panel internetowy

Modicon
Sterowniki PLC

EcoStruxure 
Augmented 

Operator Advisor

Aplikacje, 
analityka 
i serwisy

Kontrola 
Edge

Rozwiązania doty-
czące 
sterowania

Produkty 
połączone w sieć
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Maszyny i procesy Produkty żywnościowe i konsumpcja Przemysł wodno-kanalizacyjny Górnictwo, i hutnictwo Olej i gaz

Przetwornica
częstotliwości 

Altivar 

PowerLogic
Urządzenia do 
pomiaru prądu

Compact NSX 
Kompaktowy wyłącznik 

nadprądowy

Planowanie i działania 
inżynieryjne

Wydajność, monitoring 
i kontrola Asset

EcoStruxure Profit Advisor 
EcoStruxure Secure Power Advisor 

EcoStruxure Asset Advisor

EcoStruxure 
Control Expert

EcoStruxure 
Hybrid DCS

EcoStruxure 
Machine SCADA 

Expert

SCADA 
Systems

EcoStruxure 
PowerMonitoring 

Expert

EcoStruxure – Innovation At Every Level | Inteligentne rozwiązania do budowy maszyn i dla przemysłowych klientów końcowych

Kliknij na zdjęcia 
produktów i dowiedz  
się więcej

https://pl.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/schneider-electric/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sterowniki-plc-interfejsy-uzytkownika-i-akwizycja-danych/procesory-sterownikow-programowalnych-plc/?applied-dimensions=4294965709&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=schneider+harmony&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=schneider-electric-sensors&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=tesys+island&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/ochrona-przepieciowa-i-bezpieczniki/wylaczniki-mocy/?applied-dimensions=4294965709,4291290659&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/silniki-sterowniki-regulatory-i-urzadzenia-zewnetrzne/napedy-falownikowe/?searchTerm=Altivar&gridView=true&rpp=100&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/bezpieczenstwo-maszyn/przekazniki-bezpieczenstwa/?searchTerm=XPSU&gridView=true&rpp=50&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sterowniki-plc-interfejsy-uzytkownika-i-akwizycja-danych/panele-dotykowe-interfejsow-obslugi/?searchTerm=hmistw6&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/mierniki-i-wskazniki-panelowe/liczniki-energii-elektrycznej/?searchTerm=metse*&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
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Ramiona robotów stołowych firmy ST Robotics są przeznaczone 
do wspomagania procesów aplikacyjnych w firmach 
farmaceutycznych i instytutach badawczych. Dzięki inteligencji 
robotów zastosowanie dla nich można znaleźć w najbardziej 
złożonych zadaniach. Poza tym są łatwe w użyciu we wszystkich 
obszarach – od załadunku maszyny do przenoszenia próbek w 
laboratorium. ST Robotics oferuje profesjonalne, ale przystępne 
cenowo, łatwe w obsłudze roboty, które są gotowe do użycia.

• IGUS oferuje szeroki zakres usług w dziedzinie technologii robotów
• Roboty z przegubowymi ramionami – elastyczne aplikacje typu 

„Pick and Place” z przestrzenią roboczą do 5 stopni swobody
• Roboty Delta – szybkie aplikacje typu „Pick and Place” lub 

„Handling”, takie jak sortowanie produktów z przenośników 
taśmowych lub do wykorzystania w procesach montażowych.

• Roboty bramowe – zbudowane z kilku połączonych ze sobą 
liniowych systemów napędowych, również w przypadku 
większych wymiarów. Typowe zastosowania to pobieranie i 
umieszczanie, sortowanie, etykietowanie i wiele innych.

• Części składowe do indywidualnego montażu i naprawy

TinkerKit Braccio to w pełni funkcjonalne ramię robota, które 
jest sterowane za pomocą płyty Arduino. Jest ono dostarczane 
jako zestaw montażowy i idealnie nadaje się do użycia jako 
robot szkoleniowy. Można go używać na różne sposoby i łatwo 
przystosować. Płytę Arduino należy zamówić oddzielnie.

Roboty wykorzystywane są w przemyśle do przenoszenia, montażu lub obróbki 
przedmiotów obrabianych. Składają się one z ramienia robota, chwytaka, czujników 
i sterowania. Ich sekwencje ruchu i działania są określone za pośrednictwem 
programowania i wykonywane autonomicznie. Każdego roku opracowywanych jest 
wiele nowych aplikacji, dlatego też oczekuje się kontynuacji rozwoju w tej dziedzinie.

https://pl.rs-online.com/web/b/st-robotics/?sra=p&rpp=2&pn=1&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/c/?limit=50&pn=1&r=t&searchTerm=igus%20roboter&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/web/p/rozszerzenia-do-arduino/1113738/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://pl.rs-online.com/
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Automatyzacja

Technologia sieciowa

Do wideo

Do produktów

Brama dostępowa

Monitoring energii

Silniki, sterowniki, 
regulatory i urządzenia 

zewnętrzne

Cyfrowe rozwiązania dla przemysłu

Do wideo

Do produktów

Do wideo

Do produktów

Do wideo

Do produktów

Do wideo

Do produktów
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https://www.youtube.com/watch?v=5Q5WhthI7BQ
https://pl.rs-online.com/web/b/siemens/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
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Testery kabli i sieci Mierniki mocy  
i jakości energii

Kabel sieciowy  
i komunikacyjny

Kanały, koryta  
i trasy kablowe

Stelaże 19-calowe Przemysłowe  
i uniwersalne obudowy

Narzędzia ręczne

Akumulatory i baterie Urządzenia zasilające Źródła zasilania 
ciągłego

Elementy złączne 
i mocujące

Bezpieczniki Środki czyszczące 
i ochronne do 
elektroniki

Lutowanie

Kleje, uszczelniacze 
i taśmy

Osobiste wyposażenie 
ochronne

Bezpieczeństwo 
budynków i pracy

https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/testery-kabli-i-sieci/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/mierniki-mocy-i-jakosci-energii/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/kable/kabel-sieciowy-i-komunikacyjny/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/kable/kanaly-koryta-i-trasy-kablowe/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/obudowy-i-szafy-serwerowe/stelaze-19-calowe/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/obudowy-i-szafy-serwerowe/obudowy/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/kleje-uszczelniacze-i-tasmy/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/osobiste-wyposazenie-ochronne-i-odziez-robocza/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/bezpieczenstwo-pracy/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/narzedzia-reczne/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/baterie-i-ladowarki/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/urzadzenia-zasilajace-i-transformatory/urzadzenia-zasilajace/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/urzadzenia-zasilajace-i-transformatory/zrodla-zasilania-ciaglego/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/elementy-zlaczne-i-mocujace/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/bezpieczniki-gniazda-i-wylaczniki/bezpieczniki/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/czyszczenie-i-konserwacja-urzadzen/srodki-czyszczace-i-ochronne-do-elektroniki/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/narzedzia-elektromechaniczne-lutowanie-i-spawanie/lutowanie/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/
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Energooszczędne silniki, sterowniki, regulatory i urządzenia 
zewnętrzne 
W kilku krokach do energooszczędnego, przyszłościowego i cyfrowego napędu z firmą ABB

Wszyscy mówią o... ograniczeniu emisji CO², nowych technologiach lub energii odnawialnej:

droższy prąd, „wzrasta emisja CO²”, „unikać szczytowych obciążeń”… czemu nie oszczędzać po prostu energii?

Na całym świecie przedsiębiorstwa przemysłowe potrzebują ok. 40% wytwarzanej energii elektrycznej, z czego ok. 
2/3 zużywane jest przez same silniki elektryczne. Odpowiada to około 30% globalnego zapotrzebowania na energię 
elektryczną.

Rozporządzenie UE w sprawie ekologicznych projektów 
silników elektrycznych i napędów falownikowych 

Krok 1: od 1.7.2021 r. 
Rozporządzenie dotyczy trójfazowych silników 
o stałej prędkości obrotowej 50, 60 i 50–60 Hz.  
Opcja IE2+napędu falownikowego 
jest stopniowo wycofywana.

Krok 2: od 1.7.2023 r.
IE4 obowiązkowy dla silników 
trójfazowych z wirnikiem klatkowym o 
2-6 biegunach i mocy 75–200 kW.

Obliczenia i wyniki okresu spłacania

ABB Energy Save Calculator
http://energysave.abb-drives.com/

Na przykładzie zastosowania pompy:
• Moc silnika 50 KW
• Nominalny strumień 

objętości 400 m³/h
• Koszty inwestycji 10 000 euro

Roczna oszczędność energii:   157,4 MWh 
Roczna oszczędność energii w procentach:  54%   Redukcja emisja CO²: 47,2 t/rok
Roczna oszczędność energii w euro:   28 340 €   Bezpośredni czas spłaty: 129 dni

Technologia napędowa ABB – 
rozwiązania specyficzne dla branży:

ACS580   0,55–250 kW 
Wydajność i prostota w 
standardowych zastosowaniach  

… lub 
Rozrusznik 
miękki

AACH580   0,55–250 kW  
Dla technologii ogrzewania,  
wentylacji i klimatyzacji   

… lub 
Rozrusznik 
miękki

ACQ580   0,55–250 kW 
Dla przemysłu wodno-
kanalizacyjnego  

… lub 
Rozrusznik 
miękki

https://pl.rs-online.com/
https://energysave.abb-drives.com/
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Narzędzia do ściągania izolacji ze 
światłowodów RS PRO
Ściągacze izolacji kablowych do wszystkich 
rodzajów światłowodów

Narzędzia do ściągania izolacji z przewodów 
płaszczowych RS PRO
Profesjonalne ściągacze izolacji kablowych do zastosowania 
z okrągłymi, owalnymi i płaskimi drutami i kablami

Zestaw narzędzi dla elektryków RS PRO
• Zestaw narzędzi dla elektryków: zawiera wszystkie 

ważne narzędzia ręczne do prac elektrycznych
• Szczypce VDE z włożonym przegubem
• Ostrza wkrętaków ocynkowane z chromowanej stali 

wanadowej, z ergonomiczną rękojeścią VDE PowerGrip
• Przechowywanie narzędzi: dostawa w 

walizce z tworzywa sztucznego
• Wysokojakościowe narzędzia sprawdzone zgodnie z 

normą IEC 60900: długotrwałe i odporne na zużycie

Zestaw narzędzi dla elektryków RS PRO, 
88-częściowy
• Wszechstronny zestaw narzędzi wyposażony we 

wkrętaki i szczypce z certyfikatem VDE
• Dodatki, takie jak klucze nasadowe, klucze 

nastawne, końcówki, przedłużki, klucze sześciokątne, 
izolowane wkrętaki i szczypce VDE

Zestaw narzędzi dla mechanika RS PRO, 
82-częściowy
• Ten zestaw narzędzi został specjalnie zaprojektowany dla 

techników zajmujących się naprawami i konserwacją
• Zestaw zawiera wybór wkrętaków, kluczy, 

szczypiec i innych akcesoriów
• Narzędzia są solidne i trwałe
• Wysokojakościowy i kompletny zestaw 

narzędzi w przystępnej cenie

Stacje lutownicze RS PRO
• Stacje lutownicze marki RS PRO oferują 

wszystko, czego potrzebują Państwo do 
profesjonalnego lutowania i rozlutowywania

• Stacje są bezpieczne dla ESD i dlatego nadają 
się do użytku w tych środowiskach

https://pl.rs-online.com/web/c/narzedzia-reczne/szczypce-i-obcinaki/sciagacze-izolacji/?applied-dimensions=4291289799,4294190621,4290976419&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/narzedzia-reczne/szczypce-i-obcinaki/sciagacze-izolacji/?applied-dimensions=4291289799,4290975791,4294184674,4292839008,4294191080,4290976533,4294193048,4290976485,4294193046&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/p/zestawy-narzedzi/0473350/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/p/zestawy-narzedzi/1363412/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/narzedzia-elektromechaniczne-lutowanie-i-spawanie/lutowanie/stacje-lutownicze/?applied-dimensions=4291289799&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/p/zestawy-narzedzi/7348885/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/
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Urządzenie zasilające RS PRO do 
automatyki budynków / domów
• Korzystne cenowo
• Wysokie napięcie probiercze izolacji E/A do 4000 V AC
• Niskie tętnienie szczątkowe i minimalny szum 120 mV
• Wysoki stopień sprawności
• Zakresy temperatury roboczej od -40°C do 70°C
• Zwarcie na wyjściu, przemysłowe zabezpieczenie 

przed przetężeniem i przepięciem

Urządzenia zasilające 
1-fazowe szyny DIN, RS PRO
• Urządzenia zasilające do montażu na 

szynie DIN, dostępne w zakresie mocy 
znamionowej od 15 W do 240 W

• Uniwersalne wejściowe napięcie 
AC w zakresie od 90 do 264 V AC

• Wysoka wydajność i niezawodność
• Test Burn-in-Test stosowany 

przy 100% obciążenia
• Ochrona przed przepięciem, 

przetężeniem i przegrzaniem

PC/stołowe urządzenia zasilające RS PRO
• Urządzenia zasilające do zastosowania z małymi 

aplikacjami, laptopami lub kamerami przemysłowymi
• Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem
• Zgodne z EMV z FCC część 15, EN55011
• Górne wałki wg normy EN61000
• Złącza wyjściowe DC w różnych wersjach

Akumulatory kwasowo-ołowiowe, RS PRO
• Akumulatory ołowiowe do szerokiego zastosowania
• W obudowie, idealne do zasilania ciągłego 

lub systemów awaryjnych
• 5 lat pracy w trybie gotowości
• Obudowa z żywicy ABS o odporności 

ogniowej zgodnie z UL94-HB 
• Transport drogowy zgodnie z normą UN2800 
• Transport lotniczy zgodnie z przepisami 

szczególnymi „A67”, „IATA” i „ICAO”.

Baterie, RS PRO
• Szeroki wybór standardowych akumulatorów, baterii 

płaskich, baterii buforowych oraz wielkości specjalnych
• Akumulatory RS PRO charakteryzują się długą żywotnością 
• Idealnie nadają się do urządzeń handlowych i przemysłowych

Ładowarki, RS PRO
Wybór ładowarek z akumulatorami kwasowo-
ołowiowymi, litowo-jonowymi, NiCd lub NiMH

https://pl.rs-online.com/web/c/urzadzenia-zasilajace-i-transformatory/urzadzenia-zasilajace/node_under_construction/?applied-dimensions=4291289799,4294266686&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/urzadzenia-zasilajace-i-transformatory/urzadzenia-zasilajace/node_under_construction/?applied-dimensions=4291289799,4293937567&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/urzadzenia-zasilajace-i-transformatory/urzadzenia-zasilajace/zasilacze-pc/?applied-dimensions=4291289799&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/baterie-i-ladowarki/baterie/?searchTerm=RS+PRO&r=f&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/baterie-i-ladowarki/ladowarki-i-power-banki/ladowarki-akumulatorow/?applied-dimensions=4291289799&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/baterie-i-ladowarki/akumulatory/akumulatory-kwasowo-olowiowe/?applied-dimensions=4291289799&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/
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Multimetry cyfrowe 
RS PRO
• Multimetry cyfrowe RS 

PRO RS-5302 do pomiaru 
pojemności, napięcia i prądu

• Precyzyjny pomiar 
rezystancji przy niskich 
wartościach rezystancji

• Idealne dla przemysłu 
elektrycznego i 
elektronicznego, instalacji kabli 
lub produkcji przemysłowej

Multimetr termowizyjny 
RS PRO
• Kolorowy wyświetlacz TFT 2,8 

cala z funkcją obrazu termicznego 
do wyświetlania wyraźnych 
wartości pomiarowych

• Suma kontrolna do testowania 
rezystancji i ciągłości

• Funkcja Bluetooth BLE Instant Share
• Obrazy można przesyłać 

za pośrednictwem 
aplikacji Thermview+

• Oznakowanie kat. III, kat. IV

Multimetr  
RS PRO do układów 
fotowoltaicznych
• Multimetr z Bluetooth i aplikacją 

RS PRO connect do zastosowań 
fotowoltaicznych

• Funkcje: Auto-Ranging, Smart Hold, 
Min/Max Hold

• Dostarczany w wytrzymałym 
futerale

• Do użytku podczas prac 
konserwacyjnych i w terenie, 
w fabrykach lub w technologii 
budowlanej

Generatory funkcji RSFG 2000, RS PRO
• Generatory funkcyjne i arbitralne z generatorem impulsów
• Do 66 dostępnych przebiegów, wyświetlanych 

w całych lub podzielonych segmentach
• Regulowana szerokość impulsu, cykl pracy, czasy 

narastania i opadania zbocza sygnału wyzwalającego
• Jednokanałowe wejście i pięć kanałów wyjściowych
• Zakres funkcjonalny obejmuje wzmacniacz mocy,
• izolację uziemienia i licznik częstotliwości
• Do użytku podczas szkoleń, w działach badań 

i rozwoju w dziedzinie elektroniki, do kalibracji, 
w technologii medycznej, motoryzacji

Plecak z narzędziami dla elektryków, 
RS PRO
• Trwała, wodoodporna torba na narzędzia
• Tester izolacji, 1000 V / 2 GΩ, KAT. III 1000 V
• Multimetr KAT. IV 600 V / KAT. III 1000 V
• Zestaw narzędzi dla elektryków VDE, 11-częściowy
• Detektor napięcia i termometr na podczerwień

Kamera termowizyjna 870 z Bluetooth, 
RS PRO
• 2-calowa kamera termowizyjna 

z łącznością Bluetooth
• Rozdzielczość detektora: 80 

x 80 pikseli, Rozdzielczość 
wyświetlacza: 240 x 320 pikseli

• Pole widzenia 21° x 21°
• Wrażliwość na ciepło: 100 mK

https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/multimetry-i-akcesoria/multimetry-cyfrowe/?applied-dimensions=4291289799,4290988752&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/multimetry-i-akcesoria/multimetry-cyfrowe/?searchTerm=RS%20PRO%20RS-9889%20&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/multimetry-i-akcesoria/multimetry-cyfrowe/?searchTerm=RS%20Pro%20S3%20&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/p/zestawy-multimetrow/1795357/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/urzadzenia-pomiaru-temperatury/kamery-termowizyjne/?searchTerm=RS%20Pro%20RS-870&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/generatory-impulsow-i-analizatory/generatory-funkcji/?applied-dimensions=4290971814,4290960623,4290971978,4290971976,4290971975,4290971974&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/
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Zestaw zapadkowych kluczy 
płasko-oczkowych „JOKER”
• Stal chromowo-molibdenowa
• Wyrafinowana funkcja przytrzymywania 

z płytą metalową w szczęce 
• Mechanizm zapadkowy z 80 

zębami na końcu pierścienia
• Klucze otwarte z kątem nastawiania 30° 
• Podwójna geometria sześciokątna
• Metryczne zapadkowe klucze płasko-

oczkowe od 8 do 19 mm

Wkrętaki dynamometryczne 
Extra Slim 1
• 16-częściowy zestaw wkrętaków 

z uchwytem Kraftform Plus
• Regulowany uchwyt momentu 

obrotowego VDE i uchwyt
• Zakres regulacji momentu 

obrotowego: od 1,2 do 3,0 Nm
• Czytelna skala pomiarowa oferuje 

dokładność ±6% (EN ISO 6789)
• Zestaw sprawdzony na poziomie 

10 000 V (IEC 60900)
• Gwarantuje bezpieczną pracę 

przy napięciu 1000 V
• 14 wymienne ostrza VDE

Zestaw mikro wkrętaków serii 
Kraftform
• Wkrętarki te są niezbędne dla każdego, kto 

zajmuje się elektroniką, techniką optyczną, 
mechaniką precyzyjną, biżuterią, sprzętem 
EDP, modelarstwem i sprzętem IT

• Wielokomponentowy uchwyt wkrętaka 
do ergonomicznej pracy

• Strefa szybkiej prędkości i strefa 
siły zapewniająca precyzję i 
wysoki moment obrotowy

• Dołączone końcówki: PHILLIPS®, TORX®, 
otwór, końcówka sześciokątna

Zestaw gwintowników 844/7
• 7-częściowy zestaw gwintowników 

marki Wera z uniwersalnym 
uchwytem do bitów Rapidaptor

• Zawartość: 1x10 x 40, 1x4x35, 1x 5x36, 
1x6x40, 1x8x40,  1x3x33, 1x¼ calax50

Wkrętaki Kraftform Kompakt® 20
• Ergonomiczny uchwyt z walem teleskopowym
• 6 wytrzymałych, lepkich bitów, 

odpowiednich do stosowania z narzędziami 
ręcznymi lub elektronarzędziami 

• Technologia Rapidaptor marki Wera

Sześciokątne klucze nasadowe 
Wera Hex-Plus
• Wysokiej jakości zestaw kluczy 

metrycznych sześciokątnych w kształcie 
litery L do śrub gwintowanych

• Do 20% większy moment obrotowy 
• Każdy klucz ma wygrawerowany laserowo 

jego rozmiar 
dla łatwej 
identyfikacji

• Rozmiary:  
1,5 mm, 2,0 mm, 
2,5 mm, 3,0 mm, 
4,0 mm, 5,0 mm, 
6,0 mm, 8,0 mm, 
10,0 mm

Zestaw bitów do wkrętarki Wera 
Kraftform Kompakt 100
• 52-częściowy zestaw bitów do 

profesjonalnych zastosowań 
• Bity udarowe – do kluczy udarowych, 

odporne na uderzenia
• Bity BTH i BTZ – wytrzymałe 

i wyjątkowo twarde
• System narzędzi „Take it easy”
• Uchwyt do bitów 813 R – 

magnetyczny uchwyt do bitów
• Uchwyt Rapidaptor – zaciśnięcie ¼ cala
• Torba materiałowa – zintegrowany 

system pasów

Zestaw wkrętaków Wera 
Kraftform Tool-Check PLUS
• 39-częściowy zestaw kluczy 

zapadkowych i wkrętaków, a w tym:
• 1 x cyklopowa minizapadka 

na bity ¼ cala x 87 mm
• 1 x uchwyt Kraftform ¼ cala x 78 mm
• 1 x uchwyt do bitów Rapidaptor 

¼ cala x 50 mm
• 1 x adapter do kluczy nasadowych
• Duży wybór bitów

https://pl.rs-online.com/web/p/zestawy-narzedzi-nastawnych/7887110/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/p/wkretaki-dynamometryczne/1367120/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/p/zestawy-wkretakow/7887034/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/p/zestawy-wiertel/1231856/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/p/zestawy-koncowek-wkretaka/5121512/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/p/klucze-imbusowe/6388312/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/p/zestawy-koncowek-wkretaka/1230886/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/p/zestawy-wkretakow/8126204/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/wera/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
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PRZETWORNICE  
DC/DC

ZASILACZE

KI

AUTOMATYZACJA

KOMUNIKACJA IOT

CZUJNIKI

TSR1WI

TIB80-EX

TRS2

TXH 060

TRI 20

TBA1

• Konwertery DC-DC: 1–300 W

• Urządzenia zasilające AC/DC: 2–1000 W

• Bardzo niski pobór mocy 

• Kompaktowa konstrukcja i wysoka 
sprawność (sprawność 80-90%)

• Szeroki zakres napięcia wejściowego

• Wytrzymała konstrukcja do 
zastosowania na zewnątrz 

• Zakres temperatury od -40°C do +90°C

• Odporność na zwarcie

• Dla różnych branż (np. technika medyczna, 
kolej i transport, przemysł itp.)

• Konkurencyjne ceny

• 3 lata gwarancji

• Najszerszy wybór produktów 
Traco w magazynie firmy RS Do wideo

NOWOŚĆ 
Tańsze rozwiązania konwerterów DC-DC

Do wideo

NOWOŚĆ 
Traco Power TEL 10WI Konwertery DC-DC

Profesjonalne rozwiązania w zakresie 
zasilania do zastosowań IIoT

NAPIĘCIE 
AKUMULATORA 

REGULATOR

TEN 40WIE

ŁADOWANIE 
REGULATOR

TEQ 300WIR

JEDNOSTKA 
STERUJĄCA 
ŁADOWANIA

TBA 1E

DC-UPS
(ZASILACZ 

BEZPRZERWOWY 
PRĄDU STAŁEGO)

TSPC 240UPS

WYŚWIETLACZ 
I POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWNIKA

TSR 1

INTERFEJS DANYCH

TDN 5WI

https://pl.rs-online.com/
https://pl.rs-online.com/web/b/tracopower/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/urzadzenia-zasilajace-i-transformatory/przetwornice-dc-dc/przetwornice-dc-dc-nieizolowane/?applied-dimensions=4294965550,4290903581,4290903577,4290903582,4290903569,4290903566,4290903573,4290903571,4290903570&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/urzadzenia-zasilajace-i-transformatory/urzadzenia-zasilajace/node_under_construction/?applied-dimensions=4294965550,4291208225&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/urzadzenia-zasilajace-i-transformatory/przetwornice-dc-dc/przetwornice-dc-dc-izolowane/?applied-dimensions=4294965550,4291164815&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/urzadzenia-zasilajace-i-transformatory/przetwornice-dc-dc/przetwornice-dc-dc-izolowane/?applied-dimensions=4294965550,4291738452&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/urzadzenia-zasilajace-i-transformatory/przetwornice-dc-dc/przetwornice-dc-dc-izolowane/?applied-dimensions=4294965550,4291132980&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/urzadzenia-zasilajace-i-transformatory/przetwornice-dc-dc/przetwornice-dc-dc-izolowane/?applied-dimensions=4294965550,4291357951&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/urzadzenia-zasilajace-i-transformatory/przetwornice-dc-dc/?searchTerm=Traco%20TSR%201%2A&sra=oss&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/urzadzenia-zasilajace-i-transformatory/przetwornice-dc-dc/przetwornice-dc-dc-izolowane/?applied-dimensions=4294965550,4292844355,4291664887&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/urzadzenia-zasilajace-i-transformatory/przetwornice-dc-dc/przetwornice-dc-dc-izolowane/?applied-dimensions=4294965550,4291043271&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/urzadzenia-zasilajace-i-transformatory/przetwornice-dc-dc/przetwornice-dc-dc-izolowane/?applied-dimensions=4294965550,4291164814&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=TSP-BCM&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/urzadzenia-zasilajace-i-transformatory/przetwornice-dc-dc/przetwornice-dc-dc-izolowane/?applied-dimensions=4294965550,4291738452?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://www.youtube.com/watch?v=D9_Z1tI-aZk
https://www.youtube.com/watch?v=OvH1op0eNp8
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PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

RPMB – konwertery DC-DC i jednostka 
ewaluacyjna
• Kompaktowe moduły konwerterów DC/DC
• Napięcie wejściowe maks. 36 V
• Dostępna jest wersja 2A i 3A
• Stopień sprawności do 94%
• Dostępne są płyty ewaluacyjne z filtrem 

EMI klasy B dla modułów 2A i 3A

RPX – płyta ewaluacyjna
• Płyta ewaluacyjna – moduł kontrolera w dół RPX-2.5
• Wybierane, stałe napięcie wyjściowe 
• Zawiera komponenty filtrowe dyrektywy EMC klasy B

R1SX – konwertery DC/DC
• Kompaktowa wersja 1W w technologii SMD
• Pin kompatybilny z serią R1S
• Bardzo duży zakres temperatur

RAC03 – konwertery AC/DC
• Bardzo małe moduły konwerterów DC/DC-3W
• Zoptymalizowany tryb gotowości
• Bardzo niski pobór mocy bez obciążenia

RAC04 – konwertery AC/DC
• Kompaktowe moduły konwerterów DC/DC-4W
• Zoptymalizowany tryb gotowości
• Pobór mocy bez obciążenia <150 mW
• Zgodność z dyrektywą EMC bez elementów zewnętrznych

RAC10 – konwertery AC/DC
• Kompaktowe moduły konwerterów DC/DC-10W
• Duży zakres wejściowy 85-305 VAC
• Dobry stopień sprawności w stałym 

zakresie prędkości obciążenia
• Brak wymogu zewnętrznych komponentów
• 140% obciążenia szczytowego

https://pl.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=recom+rpmb&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/p/akcesoria-do-zasilaczy/1931550/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/urzadzenia-zasilajace-i-transformatory/przetwornice-dc-dc/przetwornice-dc-dc-izolowane/?searchTerm=recom%20R1SX&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/urzadzenia-zasilajace-i-transformatory/urzadzenia-zasilajace/zasilacze-modulowe-smps/?searchTerm=RAC04&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/urzadzenia-zasilajace-i-transformatory/urzadzenia-zasilajace/zasilacze-modulowe-smps/?searchTerm=RAC10&applied-dimensions=4294082266,4291043014&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/web/c/urzadzenia-zasilajace-i-transformatory/urzadzenia-zasilajace/zasilacze-modulowe-smps/?searchTerm=RAC03-K&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://pl.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/recom/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
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Indukcyjne czujniki 
zbliżeniowe

Czujniki 
fotoelektryczne

Czujniki 
światłowodowe

Pojemnościowe 
czujniki zbliżeniowe

Czujniki magnetyczne Impulsatory obrotowe Czujniki ciśnienia

Platynowe 
termometry 
rezystancyjne

Termopary Tensometry Czujniki, kable 
przełączników i złącza

Akcesoria 
do czujników 
temperatury

Testery czujników

CZUJNIKI  

https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/indukcyjne-czujniki-zblizeniowe/?searchTerm=RS%20PRO&r=f&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/czujniki-fotoelektryczne/?searchTerm=RS%20PRO&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/czujniki-swiatlowodowe/?searchTerm=RS%20PRO&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/pojemnosciowe-czujniki-zblizeniowe/?searchTerm=RS%20PRO&r=f&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/czujniki-magnetyczne/?searchTerm=RS%20PRO&r=f&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/impulsatory-obrotowe/?searchTerm=RS%20PRO&r=f&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/czujniki-cisnienia/?searchTerm=RS%20PRO&r=f&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/platynowe-termometry-rezystancyjne/?searchTerm=RS%20PRO&r=f&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/termopary/?searchTerm=RS%20PRO&r=f&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/tensometry/?searchTerm=RS%20PRO&r=f&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://pl.rs-online.com/web/c/kable/kabel-zasilajacy-i-przemyslowy/kable-do-czujnikow-i-silownikow/?searchTerm=RS%20PRO&r=f&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki-i-przetworniki/akcesoria-do-czujnikow-temperatury/?searchTerm=RS%20PRO&r=f&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://pl.rs-online.com/web/p/testery-czujnikow/8399875/?cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://pl.rs-online.com/


CZĘŚĆ  

40

Korzyści związane z zakupami w RS:

Dostawa do 24h lub 48h

Oferta ponad 500 000 produktów 
spełniających wszystkie wymagania 
inżynieryjne

Współpraca z 2500 
producentami

Mamy siedzibę w 32 krajach. 
Więcej informacji na stronie rs-online.com

Dostępność skalibrowanych produktów

Darmowa dostawa w przypadku 
zamówień powyżej 250 zł netto

RS Components Sp. z o.o.
ul. Domaniewka 48
02-672 Warszawa
+22 22 3 11 11
bok@rspoland.com
© 2020

pl.rs-online.com

https://pl.rs-online.com/

