
Ficha técnica 6XV1871-5BH10
Designação do tipo de produto Cabo de conexão IE FC RJ45-180/IE FC RJ45-180
Descrição do produto Cabo para plugar flexível (4 fios), comprimento de avanço, pré-

confeccionado com dois conectores de encaixe IE FC RJ45 2x2
IE connecting cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180; IE
FC Trailing Cable GP Pre-assembled with 2x IE FC RJ45 Plug 180;
Length 1.0 m

Comprimento do cabo 1 m
Coeficiente de atenuação por comprimento

● a 10 MHz / máximo 0,06 dB/m

● a 100 MHz / máximo 0,2 dB/m

Impedância característica

● a 1 MHz ... 100 MHz 100 Ω

tolerância simétrica relativa

● da impedância característica a 1 MHz … 100
MHz

5 %

Atenuação paradiafónica por comprimento

● a 1 MHz ... 100 MHz 0,5 dB/m

Resistência de acoplamento por comprimento / a 10
MHz

20 mΩ/m

Impedância de loop por comprimento / máximo 120 mΩ/m
Tensão de serviço

● valor eficaz 80 V

valor NVP em percentagem 66 %
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Número de fios eléctricos 4
Versão da blindagem Filme laminado de alumínio sobreposto, envolto por um

entrançamento blindado de fios de cobre estanhados
Diâmetro de fio

● do fio AWG22 0,75 mm

Diâmetro exterior

● do condutor interior 0,75 mm

● do isolamento dos fios 1,5 mm

● do revestimento interior do cabo 3,9 mm

● do revestimento do cabo 6,5 mm

Tolerância simétrica do diâmetro exterior / do
revestimento do cabo

0,2 mm

Material

● do isolamento dos fios PE

● do revestimento do cabo PVC

Cor

● do isolamento dos fios de dados branco/amarelo/azul/laranja

● do revestimento do cabo verde

Raio de curvatura

● com uma única curvatura / mínimo permitido 32,5 mm

● com múltiplas curvaturas / mínimo permitido 58,5 mm

● com curvatura constante 100 mm

Número de ciclos de curvaturas 3000000; Compatível com esteiras para 3 milhões de ciclos de
dobra com raio de dobra de 100 mm, velocidade de 4 m/s e uma
aceleração de 4 m/s²

Carga de tracção / máximo 150 N
Peso por comprimento 68 kg/km
Temperatura ambiente

● durante o funcionamento -25 ... +75 °C

● durante o armazenamento -25 ... +75 °C

● durante o transporte -25 ... +75 °C

● durante a montagem -10 ... +60 °C

● anotação Propriedades elétricas medidas a 20 °C, verificações conforme
DIN VDE 0472

Característica do produto

● sem halogéneo Não

● sem silicone Sim

Listagem UL/ETL / 300 V Rating Sim; c(UL)us, CMG/PLTC/Sun Res/OIL RES
Style UL/ETL / 600 V Rating Sim
Qualificação

● Conformidade RoHS Sim

Padrão para cablagem estruturada Cat5e
Sociedade de classificação de navios

6XV1871-5BH10 Reservado o direito a alterações
Página 2/3 14-11-2018 © Copyright Siemens



● American Bureau of Shipping Europe Ltd.
(ABS)

Não

● Bureau Veritas (BV) Não

● Det Norske Veritas (DNV) Não

● Germanischer Lloyd (GL) Não

● Lloyds Register of Shipping (LRS) Não

● Nippon Kaiji Kyokai (NK) Não

● Polski Rejestr Statkow (PRS) Não

Link da Internet

● para o web site: Auxiliar de selecção SIMATIC
NET SELECTION TOOL

http://www.siemens.com/snst

● para o web site: Comunicação industrial http://www.siemens.com/simatic-net

● para o web site: Industry Mall https://mall.industry.siemens.com

● para o web site: Centro de Informação e
Download

http://www.siemens.com/industry/infocenter

● para o web site: Base de dados de imagens http://automation.siemens.com/bilddb

● para o web site: CAx-Download-Manager http://www.siemens.com/cax

● para o web site: Industry Online Support https://support.industry.siemens.com

última alteração: 05-11-2018
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