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Osprzęt dla 
przemysłowego Ethernetu

W bogatej ofercie produkcyjnej Tyco Electronics znajdują 
się m.in. urządzenia oraz osprzęt dla ethernetowych sieci 
przemysłowych, także w wersji gigabitowej. W artykule 
przedstawiamy przegląd oferty, w którym szczególną uwagę 
zwrócimy na (pozornie) mało spektakularne detale.

Szeroko reklamowaną nowoś-
cią w ofercie Tyco Electronics są 
przemysłowe switche (seria TES – 
fot. 1 i 2), konwertery (seria TEC) 
oraz serwery (seria TED – fot. 3), 
których budowę (i obudowę) do-
stosowano do specyfiki systemów 
przemysłowych. Obudowy urządzeń 
mają stopień ochrony IP30, mogą 

być montowane na szynach DIN 
lub w szafach panelowych. Więk-
szość urządzeń z tej grupy jest 
oferowana w dwóch wersjach, przy-
stosowanych do pracy w otoczeniu 
o temperaturze –10…+60oC lub 
–40…+75oC. 

W rodzinie przełączników TES 
producent oferuje urządzenia dołą-

czane do szkieletu sieci za pomo-
cą kabla miedzianego lub światło-
wodu (przy prędkości komunikacji 
backplane od 1 Gb/s do 1,6 Gb/s) 
i wyposażone w pamięci służące 
do przechowywania tablic MAC 
o pojemności 1 lub 2 k adresów. 
Switche z rodziny TES–4001 są 
przystosowane do pracy w sieciach 

Fot. 1. Switche z serii TES (z lewej strony model z dwoma wyjściami 
optycznymi)

Fot. 2. Switche z serii TES w wersji o rozszerzonym zakresie tempera-
tur pracy
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gigabitowych, wyposażono je w łą-
cze optyczne (od strony backplane) 
o prędkości 10 Gb/s. W zależności 
od modelu, dostępne są warianty 
zarządzalne i niezarządzalne prze-
łączników, dzięki czemu każdy 
użytkownik może dostosować para-
metry kupowanego urządzenia do 
własnych potrzeb.

Konwerter TEC–100 jest urządze-
niem służącym do łączenia ze sobą 
sieci z zastosowanym tradycyjnym 
okablowaniem miedzianym z siecia-
mi optycznymi. Można je wykorzy-
stać m.in. jako specyficzne „przedłu-
żacze” zasięgu Ethernetu. Zastosowa-
ne w konwerterach TEC–100 transce-
ivery optyczne umożliwiają łączenie 
segmentów sieci 10/100 Mb/s odda-
lonych od siebie nawet o 2 km.

Serwery TED–102 wyposażono 
w dwa gniazda RJ–45 oraz konfigu-
rowalny port szeregowy (RS232/485/
422). Konfigurację serwera użytkow-
nik może modyfikować m.in. dzięki 
zaimplementowanym panelom użyt-

kownika (dostępnym za pomocą 
przeglądarki HTML lub terminala 
Telnet), oprogramowanie serwera 
można modyfikować także na po-
ziomie binarnym ładując je do pa-
mięci poprzez port szeregowy. Stan-
dardową możliwością serwera TED–
102 jest automatyczne reagowanie 
na wybrane zdarzenie za pomocą 
e–maila lub sygnału dźwiękowego.

Niezwykle istotnym uzupełnie-
niem oferty sprzętowej firmy Tyco 
Electronics są przemysłowe złącza 
ethernetowe, które zwiększają od-
porność instalacji na kurz i wilgoć. 
Przykład wtyku RJ–45 o stopniu 
ochrony IP67 pokazano na fot. 4. 
Alternatywne rozwiązanie z oferty 
firmy Tyco Electronics, charaktery-
zujące się podobną funkcjonalnoś-
cią, pokazano na fot. 5. Z kolei na 
fot. 6 pokazano obudowy na złącza 
RJ–45, które mogą być stosowane 
jako zakończenia kabli (bez gniaz-
dek montowanych w panelach, na 
szynach lub ścianach), a na fot. 7 
ich wersję dla światłowodów. Złą-
cza te są wykonywane zgodnie 
z zaleceniami OVDA (Open Devi-
ce Vendor Association) i zapewniają 
stopień ochrony IP67.

Poza wymienionymi, w ofercie 
produkcyjnej Tyco Electronics znaj-
dują się także standardowe złącza 
sieciowe (stopień ochrony IP20) 
oraz narzędzia do ich montażu. 
Wszystkie złącza oferowane przez 
firmę są wykonywane w techno-
logii bezołowiowej w zgodzie ze 
współczesnymi trendami ekologicz-
nymi.

Uzupełnieniem szerokiej ofer-
ty złącz firmy Tyco Electronics są 
także wysokiej jakości kable siecio-
we 4– i 8–żyłowe (Cat. 5e), w tym 
wersje z izolacją wykonaną z kev-
laru, co wydatnie zwiększa kom-
fort korzystania (zwłaszcza z tym-
czasowych) sieci w rzeczywistych 
warunkach zakładu przemysłowego.

Oferta „sieciowa” firmy Tyco 
Electronics jest kierowana prze-
de wszystkim do firm i zakładów 
przemysłowych, dla których naj-
ważniejszym kryterium jest wyso-
ka jakość montowanych urządzeń 
i osprzętu. Profesjonalne rozwiąza-
nia kosztują, ale za tę cenę kupu-
jemy przede wszystkim spokój.
Mikołaj Jaruga

Fot. 3. Serwer TED–102

Fot. 4. Wtyk RJ–45 o stopniu ochrony IP67

Fot. 7. Złącze „na kabel” dla światłowodu

Fot. 5. Złącza CPC (Circular Plastic Connector) o stopniu ochrony IP67

Fot. 6. Złącza RJ–45 „na kabel” o stopniu 
ochrony IP67

Dodatkowe informacje...
...można znaleźć pod adresem:

www.tycoelectronics.com
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