
ENDÜSTRİYEL 
Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri
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Enerji Üretim Endüstrisi için Çözümler
Eğer bir enerji üretim tesisinde kablolama sistem ekipmanları veya Ethernet 
switchlerde arıza oluşursa onarım/işçilik maliyetleri ekipman maliyetlerinden 
15-20 kat fazla olabilir. Daha da önemlisi, enerji üretim tesisinde her türlü bilgi 
veya kontrol sinyali alışındaki aksamalar elektrik kesintilerine sebep olabilir ve 
kesintilerin enerji üretim endüstrisine yıllık maliyeti 150 milyar dolar kadardır. 
Termik, doğalgaz, petrol, nükleer, hidroelektrik, güneş, rüzgar veya 
jeotermal santrallerinizde belden switchler, bağlantı ve kablolama 
ekipmanlarının kullanımı ekipman arızaları ve duruşların meydana 
gelmemesini sağlamanıza yardımcı olur.

Yenilenebilir ve diğer 
enerji kaynakları 
Belden ürünleri 
kullanarak 
işletmelerinin 
güvenilirliğini sağlar.

Her Çeşit Enerji Üretim Tesisi Belden Ürün ve Sistemlerinden 
Yararlanabilir-Belden Doğru Sinyalleri iletir

Enerji Üretim
 Endüstrisi için Çözüm

ler
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Jeotermal Tesisler

Solar Enerji Çiftlikleri

Hidroelektrik Tesisler

Rüzgar Çiftlikleri

Nükleer Santraller

Petrol ve Gaz İşleme

Kömür-Yakıtlı Enerji Santralleri

C
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Belden Endüstriyel Düzeydeki Kritik Görevde 
Sinyal İletim Çözümleri için Tek Tedarikçiniz 
Olabilir. 

Kalite, Güvenilirlik ve 
birlikte çalışabilirlik, 
Belden Endüstriyel 
çözümlerinin belirleyici 
özellikleridir.

Endüstriyel Ethernet switchleri ve 
Network Cihazlarında Performansı 
İnşa Etmek
Hirschmann ürünleri sağlamlıkları ve  
güvenilirlikleri ile endüstriyel sektörde 
haklı bir ün kazanmıştır. Enerji üretim 
endüstrisi için anahtar ürün grupları:

OpenRail DIN Raya Monte 
Switchler
• Geniş çeşitlilikte sağlamlaştırılmış, 
DIN raya monte modüler ve kompakt 
switchler 4 ila 28 adete kadar 
ethernet portlarıyla MS ve RS serisi
ring redundancy ve 1 Gigabit hız 
özellikleri sunar. 

MACH 100, MACH 1000, 
MACH 4000 Switchler
• Kontrol odaları için modüler rack 
montaj switchler (MACH 1000 ve 
MACH 4000) ve ağır şartlar/yüksek 
sıcaklık gerektiren uygulamalar için 
(Rugged MACH 1000),

RSR Switchleri
• Ağır şartlardaki uygulamalar için 
DIN raya montaj rugged switchler 
(-40 ºC.. +85 ºC)

BAT wireless Access Points/
Clients
• 802.11 a/b/g/n erişim noktaları için 
komple ürün grubu, client’ lar; ilişkili 
antenler ve aksesuarlar

Eagle Firewall ve VPN 
Uygulamaları
• Network erişimlerini kontrol etmek 
için firewall ve VPN (virtual private 
network) sağlar, endüstriyel data 
haberleşmesini teminat altına alır.

Octopus Ailesi IP67 Switchler
• 5 ila 24 port yoğunluğa sahip 
ethernet portlarıyla yönetilebilir veya 
yönetilemeyen IP67 ürün ailesi

Ethernet ve Fieldbus Media 
Konvertörleri
• Ethernet, Profibus, Modbus, Genius 
ve RS485 medya konvertörleri, Sınıf 
1, bölüm 2 oranlı

Seçkin Medya Performansı
• En iyi performansı sağlamak için 
sahada başarısını kanıtlamış 
kablolama bileşenleri aşağıdaki 
ürünlerle sunulmaktadır.

TrayOptic/FiberExpres Optik Fiber 
Kablo Ekipmanları
• Ağır hizmet tipi TrayOptic İndoor/
Outdoor optimize lazer kablolar; 2 ila 
72 arası core, loose tüp, single mod 
veya multi mod yapı

FiberExpress Optik Fiber Bağlantı 
Ekipmanları
• Dublex Fiberexpress single mod ve 
multimod patch kordlar
• Fiber Express Rack-montaj ve 
duvar -montaj patch paneller
• Fiber Express single-mod ve 
multimod evrensel optik adaptörler
• Hızlı, Emniyetli ve güvenilir LC, 
SE veya ST uyumlu optik fiber 
sonlandırma için sahada monte 
edilebilen optimax konnektörler 
(single mod veya multimod)



59

Data Tuff ® Kategori 6, Genişletilmiş 
5e ve 5e Endüstriyel Ethernet Bakır 
Kablolar
• Ağır hizmet tipi ekranlı ve ekransız 
Bonded-Per kablolar, yağ ve UV
dirençli kılıflar, bir çok ethernet/IP 
uyumu, ağır işletme koşulları için zırhlı 
versiyonlar mevcuttur.

DataTuff Bağlantı Ekipmanları 
UTP veya FTP kablo yapıları: IP20 
veya IP67 tesisatlar için 
• Kategori 5e RJ45 kordsetler
• Kategori 5e RJ45/IP67 jack’lar
• Kategori 5e RJ45/IP67 plug kitleri
• Paslanmaz çelik kapaklı yüzey 
montaj kutuları
• IP67 paslanmaz çelik faceplate’ ler

Profibus için DataBus Kabloları
• Profibus DP/fabrika otomasyonu 
için yüksek esneklik ve sürekli zırhlı 
versiyonlar içeren 150-ohm bükülü per 
kablolar
• Profibus PA/Proses otomasyonundaki 
EIA-485/RS-485 kabloları için IS mavi 
PVC kılıflı bükülü per kablo 
• Dolgulu ve dolgusuz tesisatlar için 
bükülü per, PLTC kabloları

Foundation Fieldbus için Databus ® 
Kabloları 
• 1-per ve çoklu per Tip A, Tip B ve 
yüksek hızlı kablolar

VFD Kabloları
• 16-4/0 ebattan başlayan 1000V UL 
esnek motor besleme kabloları
• Birbirine kenetlenmiş alüminyum 
veya çelik versiyonlu zırhlar

Enkoder  ve Sinyal Kabloları
• Güç beslemesi, enkoder ve sinyal 
uygulaması için 1-4 per kablolar

RS-485 Kablolar
• Dolgulu veya dolgusuz tesisatlar için 
bükülü per, PLTC kabloları

Enstrümantasyon ve Kontrol 
Kabloları
• WTTC 1,000 V onaylı ürünler
• Her türlü cihaz/kontrol uygulaması 
için yüzlerce UL/CSA kablosu:
- Geniş çeşitlilikte 300 V enstrüman 
kabloları
- 600 V enstrüman tray kablolar
- Termokupl uzatma tel ve kabloları
- 600 V kontrol kabloları 
- 600 V Teck-sitilinde kablolar
- 600 V MC tip metal kaplı kablolar
- Müşteriye özel tasarımlar

Ek olarak, Belden kablolar bireysel 
ihtiyaçlarınız için size özel 
tasarlanabilir; her çeşit yapısal 
özellikleri içerecek şekilde üretilebilir;
• Zırh: Alüminyum kenetli, çelik kenetli, 
ondüle çelik zırhlı alüminyum
• Zırh bantları: Ondüle bakır 
Alüminyum ve çelik
• Kılıflar: PVC, CPE, TPE, PE, 
Fluorocopalimer yağ dirençli II, 
Haloarrest ® düşük duman halojensiz 
ve Poliüretan
• Ekranlama: Overall Belfoil ®, 
Duofoil®, TC örgü, TC Double örgü ve 
bağımsız Beldfoil bakır bandlı ekranlar
• İzolasyon: Datalene ®, XLPE, FEP 
Polipropilen köpük FEP, HDPE, PVC, 
TPE ve PVC-Naylon
• İletkenler: Sabit ve bükümlü iletkenler 
kalaylı ve/veya mono iletken bakır.

Dayanıklı Bağlantı Ürünleri
Lumberg bağlantı ürünleri 
Hirschmann IP67 switchlerin 
tümüne uygulanabilir ağır şartlara 
dayanıklı, şok titreşim, toz ve 
basınçlı yıkmaya dirençli, 
konnektörler ve kordsetlere 
sahiptir.
• Çift taraflı ethernet/IP ve profinet 
(D-kodlu) ve Modbus TCP RJ45 ve 
M12 kordsetler PVC yüksek-
esneklikte ekranlı veya ekransız 
kablolar ve orta esneklikte ekranlı 
kablolar sunmaktadır.

Bu Belden ürünleri, birlikte 
çalışacak şekilde tasarlanmış test 
edilmiş ve garanti altına alınmıştır. 
Her tipte enerji üretim tesisinde 
çok iyi bir performans sağlar ve 
güvenilirdir.
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