
Sieci gigabitowe zapewniają odpowiednią przepustowość dla narzędzi do zbierania, 
gromadzenia i przetwarzania ogromnej ilości danych, a następnie przesyłania ich do 
chmury z zachowaniem zasad cyberbezpieczeństwa.

Pakiet promocyjny „SCALANCE XC-200” pozwala na skonfigurowanie sieci gigabitowej 
w kilku prostych krokach:

Obsługa inżynierska odbywa się w TIA Portal lub bezpośredniej parametryzacji modułu 
poprzez przeglądarkę stron internetowych; diagnostykę oraz konfigurację dodatkowo 
wspiera system zarządzania siecią SINEC NMS.

Eksperci przewidują, że do końca 
2020 roku w środowisku 
przemysłowym znajdzie się  
do 15 miliardów urządzeń – ten 
gwałtowny przyrost danych  
tzw. „Big Data” wynika z ilości  
informacji generowanych z coraz 
bardziej „inteligentnych maszyn”, 
systemów identyfikacji lub systemów 
wizyjnych dla efektywnego  
realizowania procesu produkcyjnego

siemens.com/xc-200

Oszczędności 
nawet do 40%

Oferta 
ważna do: 
30.09.2020

Szybki transfer Big Data
Sieci gigabitowe do komunikacji o dużej 
wydajności
Wypróbuj już teraz w pakiecie promocyjnym!

Korzyści dla Ciebie

◾ Gigabitowy transfer danych w sieciach opartych na standardzie Ethernet    
◾ Połączenia światłowodowe do 120 km
◾ Praca w szerokim zakresie temperatury (od -40°C do +70°C)
◾ Automatyczna kopia zapasowa danych konfiguracyjnych przy użyciu

nośnika  danych C-PLUG pozwala na szybką i łatwą wymianę urządzenia 
w razie usterki

◾ Złącza z kołnierzami ochronnymi i przewody typu FastConnect
◾ Certyfikowane przewody przemysłowe elektryczne i optyczne



Informacje zawarte w tym katalogu zawierają jedynie ogólne opisy 
lub cechy wydajności, które w przypadku faktycznego użytkowania nie zawsze mają 
zastosowanie zgodne z opisem lub mogą ulec zmianie w wyniku dalszego rozwoju 
produktów. Producent będzie zobowiązany do zapewnienia odpowiednich 
właściwości produktów zgodnie z warunkami umowy. Dostępność i specyfikacje 
techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Wszystkie oznaczenia produktów mogą być znakami towarowymi lub nazwami 
produktów Siemens AG lub firm dostarczycielskich, a wykorzystanie ich przez osoby 
trzecie do własnych celów może naruszyć 

Zamów pakiet promocyjny już teraz!
Dowiedz się, jak za pomocą zaledwie kilku podzespołów stworzyć sieć gigabitową, gotową na wyzwania przyszłości:

SCALANCE XC-200G Go Gigabit! Pierścieniowy

◾ 2x switch zarządzalny Industrial Ethernet 
SCALANCE XC206-2SFP G

◾ 1x switch zarządzalny Industrial Ethernet 
SCALANCE XC208G

◾ 3x wymienny C-PLUG
◾ 1x blokada portu IE RJ45
◾ 4x standardowe kable 4x2 IE FastConnect TP

– Kabel instalacyjny TP CAT6A 4x2, zarobiony
– ze złączami 4x2 2x RJ45 Gigabit
– Długość: 2 m

Numer zamówieniowy: 6GK5206-2GS00-0AP11) 

Cena:              € 1890.-
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SCALANCE XC-200G Go Gigabit!

◾ 1x switch zarządzalny Industrial Ethernet 
SCALANCE XC206-2SFP G

◾ 1x wymienny C-PLUG
◾ 1x blokada portu IE RJ45
◾ 2x standardowe kable 4x2 IE FastConnect TP

– Kabel instalacyjny TP CAT6A 4x2, zarobiony
– ze złączami 4x2 2x RJ45 Gigabit
– Długość: 2 m

Numer zamówieniowy: 6GK5206-2GS00-0AP01) 

Cena:              € 690.-

Poniższe elementy uzupełniają sieć gigabitową:

◾ Oprogramowanie SINEC NMS V1.0 (wraz z 21-dniową licencją próbną)
Do pobrania z: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109762387

◾ Moduły SFP (small form-factor) do tworzenia sieci optycznych
– SFP992-1 wielomodowy do 750 m (6GK5992-1AL00-8AA0)
– SFP992-1LD jednomodowy do 10 km (6GK5992-1AM00-8AA0)

◾ Przyrząd do ściągania izolacji FastConnect (6GK1901-1GA00) 
◾ Dodatkowe informacje możesz znaleźć

– w FAQ: „Migracja do nowej generacji SCALANCE XC-200” 
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109755326

– oraz na stronie www.siemens.com/xc-200

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aby chronić urządzenia systemy, maszyny i sieci przed cyberzagrożeniami, 
konieczne jest wdrożenie – i ciągłe utrzymywanie – holistycznej, najnowocześniejszej
koncepcji bezpieczeństwa przemysłowego. Produkty i rozwiązania Siemens stanowią 
tylko część takiej koncepcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa 
przemysłowego, wejdź na: 
https://www.siemens.com/industrialsecurity

1) Jeden klient może zamówić jeden pakiet promocyjny. Obowiązują ogólne warunki 
płatności i dostawy produktów oraz usług przemysłu elektrycznego.


