
Optymalne rozwiązanie do 
rozprowadzenia transmisji danych
i sygnałów w szafach sterowniczych

Adapter REGplus
ze zmiennym podejściem kabla



REGplus – prowadzenie kabla górą lub dołem

Stały rozwój systemów okablowania strukturalnego, rosnąca ilość danych, które ta sieć powinna przenieść wymagają 
w wielu aplikacjach stosowania przyszłościowych i inteligentnych rozwiązań sieciowych. Segmenty systemu muszą być 
do siebie idealnie dopasowane. Jest to gwarancja zachowania płynnej komunikacji i możliwości rozwoju systemu.

Idealnym rozwiązaniem do szaf sterowniczych jest adapter REGplus. Dzięki możliwości stosowania wkładek 
modułowych linii modul P|Cabling można doprowadzić tory miedziane i światłowodowe w różnych klasach 
wydajności.

Adapter REGplus jest w swoim żywiole zwłaszcza, gdy w szafie dystrybucyjnej jest ograniczona przestrzeń: używając 
modułu C6A modul można zdecydować czy kabel ma być doprowadzony od góry (C6A modul 180°) lub od dołu 
(C6A modul 270°). Dzięki zwartej konstrukcji i szerokości zabudowy = 1TE, umieszczenie 12 adapterów na szynie 
DIN w standardowej rozdzielni elektrycznej jest bezproblemowe.

Wykorzystując listwę wyrównawczą potencjału zintegrowaną z adapterem REGplus, która ma styk z szyną DIN, 
zabudowa uzyskuje I klasę ochrony. Umieszczony wewnątrz adaptera moduł C6A modul jest chroniony przed 
bezpośrednim kontaktem i dodatkowo izolowany. W rozdzielni elektrycznej uzyskuje dzięki temu II stopień ochrony.
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Prowadzenie kabla od góry

Prowadzenie kabla od dołu

Przykład montażu

REGplus opcje wyposażenia
Modul REGplus IP20, niewyposażony
1309427103-E

Prowadzenie kabla górą
REGplus IP20 C6Amodul 180°
130B117003-E *1, 2, 3)

REGplus IP20 E-DAT modul

1309107003-E *2, 4)

REGplus IP20 E-DAT modul  
Coupler 180°
1309A07003-E

Prowadzenie kabla dołem
REGplus IP20 C6Amodul 270°
130B127003-E *1, 2, 3)

REGplus IP20 E-DAT modul  
Coupler 90°
1309A17003-E

Dane do zamówienia
• C6Amodul 180°
• C6Amodul 270°
• UAE modul
• E-DAT modul

• E-DAT modul łącznik 
(coupler) 90°

• E-DAT modul łącznik 
(coupler) 180°

• OpDAT modul
• Koax- wtyk/gniazdo
• Zaślepka

*1) *2) *3) *4)

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2  
78176 Blumberg | Niemcy
Tel. +49 7702 533- 0
www.metz-connect.com

ul. Starołęcka 18C 
61-361 Poznań | Polska
www.ceto.com.pl


