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คูมือการติดตั้งและการเดินสาย
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พรอมรองรับทุกความตองการของเครือขายคุณ ดวยผลิตภัณฑ
ที่หลากหลายจากบริษัทพารทเนอรของเรา 

CC-Link/LT

เครือขาย CC-Link 
IE Controller

CC-Link Safety

CC-Link IE 
Field Network

CC-Link

Ethernet 
ฯลฯ

สำหรับการควบคุมอุปกรณบนสาย

สำหรับความปลอดภัยที่เช่ือถือได

เครือขายแบบผนวกรวมผาน Ethernet

ไมเพียงสามารถใชงานไดตามมาตรฐาน ISO เทานั้น แตยังมีคุณสมบัติตาม IEC International Standard อีกดวย CC-Link จึงเปน
เครือขายมาตรฐานระดับโลกอยางแทจริง

มีผลิตภัณฑกวา 1,000 ประเภทท่ีรองรับการเช่ือมตอกับ CC-Link และคาดวาจะมีจำนวนเพ่ิมข้ึนอีกมากในอนาคต

นับตั้งแต CC-Link ไปจนยัง CC-Link/LT และ CC-Link Safety รายการกลุมผลิตภัณฑ CC-Link กำลังมีการขยายตัวและทำใหสามารถ
ตอบสนองทุกความตองการที่เปล่ียนแปลงไปตามเวลาไดเสมอ ตอนนี้ก็มาถึงเครือขาย CC-Link IE Controller ผาน Ethernet ซึ่งเปนการ
ผนวกรวมเครือขายทางอุตสาหกรรมระดับชั้นนำ

ซึ่งมีผลติภัณฑตางๆ ใหเลือกนำมาใชงานไดแลวจำนวนมาก

เมื่อคุณเลือกใชผลิตภัณฑที่รองรับการเช่ือมตอ CC-Link ศักยภาพของระบบ FA ของคุณจะเปนไปตามมาตรฐานระดับโลก

◎สำหรับขอมูลลาสุด ขอกำหนดเฉพาะ และขอมูลที่เกี่ยวของ โปรดติดตอผูผลิตแตละราย

Intra-factory
(การจัดการขอมูล)

Inter-factory
(การควบคุมการผลิต)

Inter-line
(การควบคุมอุปกรณ)

Individual sensor/actuator
(การควบคุมอุปกรณและ I/O)

CLPA นำเสนอแนวคิดใหมของเครือขายแบบบูรณาการ: CC-Link IE
กลุมผลิตภัณฑ CC-Link ที่มากกวาเครือขาย Field Network

สำหรับการส่ือสารผานเครือขายของ
แผงระบบควบคุมและอุปกรณ

เครือขาย CC-Link IE Controller เปนเครือขายแกนหลักที่ควบคุม Field Network และสามารถ
จัดการกับระบบควบคุมในแบบกระจายสำหรับการสงขอมูลจำนวนมากและมีความรวดเร็วสูง
เครือขาย CC-Link IE Field ออกแบบมาสำหรับระบบการผลิตรุนใหมที่มีประสิทธิภาพสูง
ซึ่งประกอบดวยขอมูลการควบคุมของอุปกรณและขอมูลการจัดการ เชน ไฟลบันทึกและการ
วินิจฉัยปญหาตลอดจนความตองการในการสงขอมูลจำนวนมากและมีความรวดเร็วสูง

CC-Link เปนเครือขาย Field Network ความเร็วสูงที่สามารถจัดการระบบควบคุมและขอมูลได
พรอมๆ กัน มีความเร็วในการสื่อสารถึง 10 Mbps ความยาวสูงสุดของการขยายสายเคเบิลโดยรวม
คือ 100 ม. และสามารถรองรับไดถึง 64 Station ประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมนี้ไดรับการยอมรับ
อยางแพรหลายมากข้ึนเรื่อยๆ หลังจากไดรับการรับรองตามมาตรฐาน SEMI เครือขาย CC-Link 
ไดถือเปนเทคโนโลยีระบบเปดที่มีความรวดเร็วและประสิทธิภาพสูงเครือขายหนึ่ง

CC-Link/LT เปนเครือขายที่ชวยลดการเดินสายสำหรับแผงระบบควบคุมและอุปกรณ ชวยลด
ความผิดพลาดในการเดินสาย คุณสามารถลดการเดินสายสำหรับเช่ือมตอเซ็นเซอรและตัว
กระตุนไดโดยใชตัวควบคุม ยิ่งไปกวานั้น CC-Link/LT ยังมีการตอบสนองดวยความรวดเร็วสูง
และใชการส่ือสารประสิทธิภาพสูงที่สืบทอดมาจาก CC-Link

CC-Link Safety เปนระบบเครือขายที่มีความปลอดภัยสำหรับการใชงานระบบของคุณไดอยาง
มั่นใจ ระบบน้ีใหการสื่อสารที่รวดเร็วไมตางจาก CC-Link นอกจากน้ี ระบบน้ียังมีความเขากัน
ไดสูงกับ CC-Link สายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link ใหคุณสามารถใชทรัพยากรที่มีอยู เชน
CC-Link Remote Station ของเดิมได

◎ทํางานบนพ้ืนฐาน Ethernet

◎สงผานขอมูลจํานวนมากดวยความเร็วสูง

◎ส่ือสารขอมูลไดอยางราบร่ืน

◎ฟงกชันการแกไขปญหาขั้นสูง

◎การสื่อสารความเร็วสูง

◎ความยาวในการขยายของสายเคเบิลโดยรวม: 
 100 ม. ถึง 1,200 ม.

◎ส่ือสารไดดียิ่งขึ้นดวยอุปกรณทวนสัญญาณ

◎สามารถสงขอมูลแบบ cyclic ดวยความเร็วและความจุสูง

◎การตอบสนองที่รวดเร็ว

◎ติดตั้งไดงายโดยการเช่ือมตอดวยข้ัวตอ

◎ตอขยายไดงายดวยการเชื่อมตอดวยจุดเช่ือมตอรูปตัว T

◎สายเคเบิลเสนเดียวสามารถใชไดทั้งการส่ือสารและ
 แหลงจายไฟ

◎การตอบสนองที่รวดเร็ว

◎การตรวจหาความผิดพลาดในการส่ือสาร

◎สามารถปรับปรุงจากทรัพยากรที่มีอยูเดิม

◎ฟงกชัน RAS

◎การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีรองรับไดอยางมีประสิทธิภาพ
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บทที : ขนัตอนสาํหรับการเดินสายเคเบิลของระบบเครือขา่ย 



 

บทท ี1: ขันตอนสาํหรับการเดินสายเคเบิลของระบบเครือข่าย  

   

ขนัตอนสาํหรับการเดินสายเคเบิลของระบบเครือขา่ย CC-Link มดีงัตอ่ไปนี:

ไม ่

ไม ่

 

บทที : การติดตงัและการเดินสายเคเบิล 

บทที : การตงัคา่และข้อกําหนดเฉพาะ

ของระบบเครือขา่ย 

ใช ่

ใช ่

ความเร็วในการสอืสารและความยาวของสาย 
เคเบิล 
/การเลอืกความเร็วในการสอืสารให้ตรงกบัเวลา
ในการตอบสนอง 
/ระยะการสง่สญัญาณ, ความยาวของสายเคเบิล
แบบ Station to Station และการเลอืกสายเคเบิล 

ตรงกบัข้อกําหนดเฉพาะ
ของ CC-Link หรือไม ่

การจดัเตรียมอปุกรณ์ 

งานการเดินสายเคเบิล 

 

การเลอืกอปุกรณ์ 

การยืนยนัการเชือมตอ่ 

เริมต้น 

สนิสดุ 

ไม ่

ใช ่

บทที : การเลอืกแนวทางสาํหรับ

อปุกรณ์ทีเชือมตอ่ 

รูปภาพที .  ขนัตอนสาํหรับการเดินสายเคเบิลของระบบเครือขา่ย CC-Link 

ตรงกบัข้อกําหนดเฉพาะของ CC-Link  
โดยการใช้อปุกรณ์ทวนสญัญาณ 

หรือไม ่



 

   

 

 

บทที : การสร้างและข้อกําหนดเฉพาะของระบบเครือขา่ย 



 

บทท ี2: การสร้างและข้อกาํหนดเฉพาะของระบบเครือข่าย  

   

.  ข้อสรุปของการตงัคา่เครือขา่ย 

คําอธิบายของคําศพัท์และคําจํากดัความของตวัยอ่ 

Station:  อปุกรณ์ทีเชือมตอ่ผา่น CC-Link ซงึสามารถกําหนดหมายเลข Station ได้ตงัแต ่
 ถึง  

Master Station:  Station ทีมีข้อมลูการควบคมุ (พารามเิตอร์) และควบคมุเครือขา่ยทงัหมด แตล่ะ 
เครือขา่ยต้องการ Master Station หนงึตําแหนง่ หมายเลข Station กําหนด 
ตายตวัอยูท่ี  

Slave Station:  ชือ Station ทวัไปทีไมร่วม Master Station 

Local Station:  Station ทสีามารถสง่ผา่นข้อมลูแบบ cyclic ชนิด n:n และสามารถสง่ผา่นข้อมลู 
แบบชวัคราวกบั Master Station และ Local Station อืนๆ 

Standby master Station: Station ททีํางานเป็น Local Station ในสภาวะปกติ แตจ่ะทาํงานแทนที Master  
Station ในกรณีที  Master Station หยดุทาํงาน โดยที Standby Master Station  
จะสามารถทําหน้าทีเดียวกบั Master Station ได้ 

Intelligent device Station: Station ทีสามารถสง่ผา่นข้อมลูแบบ cyclic ชนิด 1:n และการสง่ผ่านข้อมลูแบบ  
Master Station 

Remote Station:  ชือ Station ทวัไปสาํหรับ Remote I/O Station และ Remote Device Station 
Remote Device Station: Station ทีสามารถใช้ข้อมลูชนิดบิตและเวิร์ด 
Remote I/O Station:  Station ทีสามารถใช้ได้เฉพาะข้อมลูบิตเทา่นนั  

สายเคเบิล:  ใช้สายเฉพาะของ CC-Link (สายเคเบิลคูแ่บบเกลยีว  สายทีมีการหุ้มฉนวน) 
ตัวต้านทานของขวั:  ตวัต้านทานต่ออยู่กับปลายทงัสองด้านของสายเคเบิล ตวัต้านทานจะลด

คลนืสะท้อนทีตําแหนง่ขวัและป้องกนัการรบกวนของสญัญาณ ใช้ตวัต้านทานที

เหมาะสมกับสายเคเบิลทีใช้ 
วิธีการเชอืมต่อ: การเชือมตอ่พนืฐานของ CC-Link เป็นการเชือมตอ่แบบหลายจดุ และการเชือมตอ่

แบบสว่นยอ่ย T สามารถใช้ได้ในกรณีของความเร็วในการสือสารอยูท่ี 625kbps 

หรือน้อยกวา่หรือในกรณีของการใช้อปุกรณ์ทวนสญัญาณ 



 

   

.  ข้อกําหนดเฉพาะของเครือขา่ย 

เอกสารนีอธิบายเกียวกบัข้อกําหนดเฉพาะในการเดินสายสาํหรับ CC-Link เวอร์ชนั .  โปรดดทูีภาคผนวก

สาํหรับรายละเอียดเกียวกบัข้อกําหนดเฉพาะในการเดินสาย CC-Link เวอร์ชนั .  
 

เวอร์ชนัของ CC-Link: 
เวอร์ชนั .   

เวอร์ชนั .  
ความยาวของสายเคเบิลแบบ Station-to-Station เพิมขนึเป็น 20cm หรือ 

มากกวา่ เพือชว่ยเพิมประสทิธิภาพในการเดินสาย 
  *ข้อกําหนดเฉพาะของอปุกรณ์และสายเคเบิลมีการเปลยีนแปลง 

เวอร์ชนั .  
  ปริมาณข้อมลูของระบบและตอ่ Station เพิมขนึสงูสดุ  เทา่ 

  *ข้อกาํหนดเฉพาะของสายเคเบิลไม่มีการเปลียนแปลงจากเวอร์ชัน .  
 
การระบุผลิตภณัฑ์ทเีข้ากนัได้กับเวอร์ชัน . : 

สามารถระบผุลติภณัฑ์ได้โดยใช้วิธีการตอ่ไปนี 
) หากมีการแสดงโลโก้ “CC-Link” (หนว่ยหลกั, คําแนะนําการบริการ, แค็ตตาลอ็ก, หีบ
หอ่บรรจ ุฯลฯ) 

 
) หากมีการแสดงโลโก้ “CC-Link Ver.1.10” (คําแนะนําการบริการ, ป้ายแสดงระดบั
กําลงัไฟ, แค็ตตาลอ็ก, หีบหอ่บรรจ ุฯลฯ) 

การระบุผลิตภณัฑ์ทเีข้ากนัได้กับเวอร์ชัน . : 
สามารถระบผุลติภณัฑ์ได้โดยใช้วิธีการตอ่ไปนี 

) หากมีการแสดง “V2” ใกล้กบัโลโก้ “CC-Link” (หนว่ยหลกั, คําแนะนําการบริการ, 
แค็ตตาลอ็ก, หีบหอ่บรรจ ุฯลฯ) 

 
) หากมกีารแสดง “CC-Link Ver.2.00” เป็นเวอร์ชนั (คาํแนะนําการบริการ, ป้ายแสดง
ระดบักําลงัไฟ, แค็ตตาลอ็ก, หีบหอ่บรรจ ุฯลฯ) 

ขอแนะนําให้คณุใช้สายเคเบิลทีเข้ากนัได้กบัเวอร์ชนั .  สาํหรับอปุกรณ์ทีเป็นเวอร์ชนั .  หรือใหมก่วา่ 
(เวอร์ชนั .  และเวอร์ชนั . ) หากระบบโดยรวมประกอบด้วยอปุกรณ์ทีเป็นเวอร์ชนั .  หรือใหมก่วา่ 
(เวอร์ชนั .  และเวอร์ชนั . ) และสายเคเบิลเวอร์ชนั .  ทําให้มข้ีอได้เปรียบตอ่ไปนี 
 
( )  ความยาวขนัตําสาํหรับสายเคเบิลทีเชือมตอ่ทงัหมดระหวา่ง Station คือ  cm ไมว่า่ในสภาวะใดๆ 

ไมจํ่าเป็นต้องพจิารณาข้อจํากดัเกียวกบัความยาวของสายเคเบิลในลกัษณะเป็นผลของความแตกตา่งของ
ประเภท Station ระหวา่งอปุกรณ์ทีอยูใ่กล้เคียง 

( ) เพราะการเพิมความยาวของสายเคเบิลได้อยา่งอิสระ จึงสามารถลดภาระของงานเดินสายและการวางตําแหนง่
ของอปุกรณ์ลงได้ 

( ) เมืออปุกรณ์ถกูวางใกล้กนับนเครือขา่ย ไมจํ่าเป็นต้องมคีวามยาวของสายเคเบิลเกิน เพือให้สามารถใช้พนืทีได้มี
ประสทิธิภาพมากขนึ 



 

   

( )  สายเคเบิลจากผู้ผลติตา่งรายสามารถใช้ร่วมกนัพร้อมกนัได้ 
หมายเหต:ุ  สาํหรับระบบทีมีหนว่ยทีเข้ากนัได้กบัเวอร์ชนั . , .  และ .  และสายเคเบิลเวอร์ชนั .  และ .  

มีการใช้ร่วมกนัพร้อมกนัได้ การตอ่ขยายสายเคเบิลโดยรวมสงูสดุและความยาวของสายเคเบิลทีเชือมตอ่ 
Station ตา่งๆ จะสอดคล้องกบัข้อกําหนดเฉพาะของเวอร์ชนั .  โปรดดทูีภาคผนวกสาํหรับรายละเอียด
เกียวกบัข้อกําหนดเฉพาะของ CC-Link เวอร์ชนั .  

 
ความเร็วในการสือสารและความยาวของสายเคเบิล: 
 

( ) การเชือมตอ่แบบหลายจดุ (ระบบ CC-Link เวอร์ชนั . ) 

(เงือนไข: อปุกรณ์ทงัหมดและสายเคเบิล CC-Link ควรเป็นผลติภณัฑ์ทีเข้ากนัได้กบัเวอร์ชนั .  หากมี

ผลติภณัฑ์ใดๆ เป็นเวอร์ชนั Ver.1.00 ให้ทาํตามข้อกําหนดเฉพาะสาํหรับเวอร์ชนั . ) 
 

 
Master Station 

Local station Remote 
device station 

Remote 
device station 

ตวัต้านทานของขวั 

Remote 
device station 

ตวัต้านทานของขวั 

Remote 
device station 

Local station 

ระยะการสง่สญัญาณสงูสดุ 

 
รูปภาพที .  รูปแบบการเชือมตอ่ 

 

สายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link เวอร์ชนั .  (คณุลกัษณะของความต้านทานตอ่ไฟฟ้าสลบั: ประเภท  โอห์ม) 
 
ตารางที .  ความเร็วในการสอืสารและความยาวของสายเคเบิล (สายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link เวอร์ชนั . )  
ความเร็วในการสอืสาร 156kbps 625kbps 2.5Mbps 5Mbps 10Mbps 
ความยาวสายเคเบลิแบบ Station-to-Station 20cm หรือมากกวา่ 20cm หรือมากกวา่ 20cm หรือมากกวา่ 20cm หรือมากกวา่ 20cm หรือมากกวา่ 
ระยะการสง่สญัญาณสงูสดุ 1200m 900m 400m 160m 100m  

 

สายเคเบิลเฉพาะแบบความยืดหยุน่สงูของ CC-Link เวอร์ชนั .  (คณุลกัษณะของความต้านทานตอ่ไฟฟ้าสลบั: ประเภท 

 โอห์ม) 
มีสายเคเบิลทีแตกตา่งกนัสามแบบตอ่ไปนีตามข้อกําหนดเฉพาะของระยะการสง่สญัญาณสงูสดุ 
( ) ผลติภณัฑ์ทีมีระยะการสง่สญัญาณ % (ชือรุ่นของสายเคเบิลลงท้ายด้วย "- ") 
( ) ผลติภณัฑ์ทีมีระยะการสง่สญัญาณ % (ชือรุ่นของสายเคเบิลลงท้ายด้วย "- ") 
( ) ผลติภณัฑ์ทีมีระยะการสง่สญัญาณ % (ชือรุ่นของสายเคเบิลลงท้ายด้วย "- ") 

 
 
ตารางที .  ความเร็วในการสอืสารและความยาวของสายเคเบิล (สายเคเบิลเฉพาะแบบความยืดหยุน่สงูของ 

      CC-Link เวอร์ชนั .  (ผลติภณัฑ์ทีมีระยะการสง่สญัญาณ %)) 
ความเร็วในการสอืสาร 156kbps 625kbps 2.5Mbps 5Mbps 10Mbps 
ความยาวสายเคเบลิแบบ Station-to-Station 20cm หรือมากกวา่ 20cm หรือมากกวา่ 20cm หรือมากกวา่ 20cm หรือมากกวา่ 20cm หรือมากกวา่ 
ระยะการสง่สญัญาณสงูสดุ 1200m 630m 280m 112m 70m   

 

 
ตารางที .  ความเร็วในการสอืสารและความยาวของสายเคเบิล (สายเคเบิลเฉพาะแบบความยืดหยุน่สงูของ  

      CC-Link เวอร์ชนั .  (ผลติภณัฑ์ทีมีระยะการสง่สญัญาณ %)) 
ความเร็วในการสอืสาร 156kbps 625kbps 2.5Mbps 5Mbps 10Mbps 

ความยาวสายเคเบลิแบบ Station-to-Station 20cm หรือมากกวา่ 20cm หรือมากกวา่ 20cm หรือมากกวา่ 20cm หรือมากกวา่ 20cm หรือมากกวา่ 
ระยะการสง่สญัญาณสงูสดุ 600m 450m 200m 80m 50m   



 

   

 

ตารางที .  ความเร็วในการสอืสารและความยาวของสายเคเบิล (สายเคเบิลเฉพาะแบบความยืดหยุน่สงูของ  
      CC-Link เวอร์ชนั .  (ผลติภณัฑ์ทีมีระยะการสง่สญัญาณ %)) 

ความเร็วในการสอืสาร 156kbps 625kbps 2.5Mbps 5Mbps 10Mbps 
ความยาวสายเคเบลิแบบ Station-to-Station 20cm หรือมากกวา่ 20cm หรือมากกวา่ 20cm หรือมากกวา่ 20cm หรือมากกวา่ 20cm หรือมากกวา่ 
ระยะการสง่สญัญาณสงูสดุ 360m 270m 120m 40m 30m   

 

 

เมือใช้สายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link และสายเคเบิลแบบความยดืหยุน่สงูร่วมกนั 
 
ภายในช่วงทีแสดงตอ่ไปนี สายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link ทีเข้ากนัได้กบัเวอร์ชนั .  และสายเคเบิลเฉพาะ
แบบความยืดหยุน่สงูของ CC-Link ทีเข้ากนัได้กบัเวอร์ชนั .  สามารถใช้ร่วมกนัได้ 
ระยะการสง่สญัญาณสงูสดุของสายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link 

(ความยาวสายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link) + (ความยาวสายเคเบิลแบบความยืดหยุน่สงู (ผลติภณัฑ์ทีมี
ระยะการสง่สญัญาณ %)) / .  + (ความยาวสายเคเบิลแบบความยืดหยุน่สงู (ผลติภณัฑ์ทีมีระยะการสง่
สญัญาณ %)) / .  + (ความยาวสายเคเบิลแบบความยืดหยุน่สงู (ผลติภณัฑ์ทีมีระยะการสง่สญัญาณ 

%)) / .  
 

*สายเคเบิลของผู้จดัจําหนา่ยทีตา่งกนัสามารถใช้ร่วมกนัได้หากเข้ากนัได้กบัเวอร์ชนั .  
 

 



 

บทท ี2: การสร้างและข้อกาํหนดเฉพาะของระบบเครือข่าย  

   

( ) การเชือมตอ่สว่นยอ่ย T 

 

สายหลัก:   สายเคเบิลทีตอ่กบัตวัต้านทานของขวับนปลายทงัสองด้าน 

ความยาวของสายหลัก: ความยาวของสายเคเบิลของตวัต้านทานภายในขวัโดยไมร่วมความยาวของสาย 

ยอ่ย 

สายย่อย:  สายเคเบิลทีแตกสาขาออกจากสายหลกั 

ไมส่ามารถแตกสาขาออกจากสายยอ่ยได้หากไมม่ีอปุกรณ์ทวนสญัญาณ 

ความยาวของสายย่อย: ความยาวของสายเคเบิลของสายยอ่ย  สาย 

ความยาวของสายย่อยรวม: ความยาวรวมทีเพิมไปยงัสายยอ่ยทงัหมด 

 

ความเร็วในการสือสารและความยาวของสายเคเบิล: 
 

)  เมือไมไ่ด้ใช้อปุกรณ์ทวนสญัญาณ 
 

ระยะระหวา่งสว่นยอ่ย  T Master station 
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device 
station 

Remote 
device station 

ตวัต้านทานของขวั 
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device station 

Local station 

Remote 
device station 

ตวัต้านทานของขวั 

Remote 
device station 

Remote 
device station 

Remote 
device station 

Remote 
device station 

Remote 
device station 

*1 *1 

*1 *1 

*2 

*2 *2 *1 *2 

ความยาวสงูสดุของสายหลกั 
(ไมร่วมความยาวของสายยอ่ย) 

สายหลกั 

สายยอ่ย 

*1 *2 

Local station 

*1 

*1 

ความยาว
ของสาย
ยอ่ย 

 
รูปภาพที .  การเชือมตอ่สว่นยอ่ย T (เมือไมไ่ด้ใช้อปุกรณ์ทวนสญัญาณ) 

 

ตารางที .  ความเร็วในการสอืสารและความยาวของสายเคเบิล (การเชือมตอ่สว่นยอ่ย T (เมือไมไ่ด้ใช้อปุกรณ์ 
        ทวนสญัญาณ)) 
 
ความเร็วในการสือสาร 156kbps 625kbps 10M/5M/2.5Mbps ไมไ่ด้รับอนญุาต 

คว
าม
ยา
วข
อง
สา
ยเ
คเ
บลิ
แบ
บ 
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n 

to
 S
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ระหวา่ง Master และ Local 
Station, Intelligent Device 
Station และ Station ทีอยู่
ตดิกนั *1 

1m หรือมากกวา่ 
สาํหรับระบบทีตงัคา่คอนฟิกด้วย Remote I/O Station และ Remote Device Station 

เทา่นัน 

2m หรือมากกวา่ สาํหรับการตงัคา่คอนฟิกระบบทีมี Local Station และ Intelligent Device Station 

ระหวา่ง Remote I/O 
Station และ Remote 
Device Station  

(สายเคเบลิทีสนัทีสดุ) *2 

30cm หรือมากกวา่  

จํานวนสงูสดุของ Station ทีเชือมตอ่

กบัสายยอ่ย (ตอ่สว่นยอ่ย)) 
6 ดขู้อกําหนดเฉพาะของการสือสารสาํหรับจํานวนทงัหมดของ Station ทีเชือมตอ่ 

ความยาวสงูสดุของสายหลกั 500m 100m ความยาวของสายเคเบลิระหวา่งตวัต้านทานของขวั ไมร่วมความยาวของสายยอ่ย 

ระยะระหวา่งสว่นยอ่ย T ไมจํ่ากดั  

ความยาวสงูสดุของสายยอ่ย 8m ความยาวสายเคเบลิตอ่สว่นยอ่ย 

หมายเหต:ุ ในฐานะสายเคเบิลเชือมตอ่ ให้ใช้สายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link ทีเข้ากนัได้กบัเวอร์ชนั .   

          (คณุลกัษณะของความต้านทานตอ่ไฟฟ้าสลบั  Ω)



 

   

)  เมือใช้อปุกรณ์ทวนสญัญาณ 
เปิดใช้งานเพือเชือมตอ่สว่นยอ่ย T ด้วยอปุกรณ์ทวนสญัญาณทีทกุความเร็วในการสอืสาร 
เปิดใช้งานเพือขยายระยะการสง่สญัญาณโดยใช้อปุกรณ์ทวนสญัญาณบางสว่น 
 
หมายเหต:ุ 
เมือใช้อปุกรณ์ทวนสญัญาณ ขนัตอนนจีะไมใ่ช่ข้อกําหนดเฉพาะของ CC-Link ตอ่ไปนีเป็นข้อกําหนดเฉพาะของ
แตล่ะผลติภณัฑ์ 

 
ตอ่ไปนีเป็นข้อกําหนดเฉพาะของอปุกรณ์ทวนสญัญาณของผลติภณัฑ์: 
โมดลูอปุกรณ์ทวนสญัญาณ (สว่นยอ่ย T) 
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device station 

Remote 
device station 
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อปุกรณ์ทวนสญัญาณ 

ความยาวสงูสดุของสายหลกั  
(ไมร่วมความยาวของสายยอ่ย) 

สายหลกั 
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ตวัต้านทานของขวั 

ตวัต้านทานของขวั ตวัต้านทานของขวั ตวัต้านทานของขวั 

ตวัต้านทานของขวั 

Terminal resistor 

 
รูปภาพที .  การเชือมตอ่สว่นยอ่ย T (เมือมีการใช้อปุกรณ์ทวนสญัญาณ) 

 

ตารางที .  ความเร็วในการสอืสารและความยาวของสายเคเบิล (โมดลูอปุกรณ์ทวนสญัญาณ (สว่นยอ่ย T)) 

ความเร็วในการสือสาร 156kbps 625kbps 2.5Mbps 5Mbps 10Mbps 

ความยาวของสายเคเบลิแบบ  Station to Station เทา่กบัความยาวสายเคเบลิแบบ Station to Station ของระบบ CC-Link 

 จํานวนสงูสุดของ Station ทีเชือมตอ่กบั 
สายย่อย  (ต่อส่วนย่อย) 

ไม่จํากดั  

(อยู่ภายในข้อกําหนดเฉพาะของจํานวน CC-Link) 

ความยาวสงูสดุของสายหลกั  ระยะการส่งสญัญาณของระบบ CC-Link 

ความยาวสงูสดุของสายย่อย  ระยะการส่งสญัญาณของระบบ CC-Link 

จํานวนสงูสดุของ Station ตอ่แตล่ะเช็ก
เมนต์* 

ระดบั  

ระยะการส่งสญัญาณรวม  
(ความยาวสายหลกั+ความยาวสายย่อย) 

13200m 9900m 4400m 1760m 1100m 

*:เซ็กเมนต์หมายถึงชือรวมของอปุกรณ์ระบบ CC-Link จากตวัต้านทานของขวัไปยงัตวัต้านทานของขวับนการเชือมตอ่แบบหลาย
จดุโดยใช้อปุกรณ์ทวนสญัญาณ 



 

บทท ี2: การสร้างและข้อกาํหนดเฉพาะของระบบเครือข่าย  

    

 เมือใช้อปุกรณ์ทวนสญัญาณแบบออพติค 
สายเคเบิลไฟเบอร์ออพติค SI/QSI 

 
ตารางที .  ความเร็วในการสอืสารและความยาวของสายเคเบิล (โมดลูอปุกรณ์ทวนสญัญาณแบบออพติค (SI/QSI))  

ความเร็วในการสอืสาร 156kbps 625kbps 2.5Mbps 5Mbps 10Mbps 
ความยาวของสายเคเบลิแบบ     Station to Station   เหมือนกบัข้อกําหนดเฉพาะของ CC-Link 
จํานวนสงูสดุของ Station ทีเชือมตอ่ 
กบัสายยอ่ย (ตอ่สว่นยอ่ย) 

  ไมจํ่ากดั (อยูภ่ายในข้อกําหนดเฉพาะของ CC-Link) 

ความยาวสงูสดุของสายหลกั  ระยะการสง่สญัญาณของระบบ CC-Link 

ความยาวสงูสดุของสายยอ่ย  ระยะการสง่สญัญาณของระบบ CC-Link 

ระหวา่งความยาวสงูสดุของสาย 

เคเบิลไฟเบอร์ออพติค 

500M (สายเคเบิลไฟเบอร์ออพติค SI) 

1000M (สายเคเบิลไฟเบอร์ออพติค QSI) 

จํานวนสงูสดุของ Station ตอ่เซก็เมนต์* ระดบั 3 

ระยะการส่งสญัญาณรวม (สายเคเบิลออพติค QSI) 7800m 6600m 4600m 3640m 3400m 

*: เซ็กเมนต์หมายถึงชือรวมของอปุกรณ์ระบบ CC-Link จากตวัต้านทานของขวัไปยงัตวัต้านทานของขวับนการเชือมตอ่แบบหลายจดุ

 
สายเคเบิลไฟเบอร์ออพติค GI 

 
ตารางที .  ความเร็วในการสอืสารและความยาวของสายเคเบิล (โมดลูอปุกรณ์ทวนสญัญาณแบบออพติค (GI)) 

ความเร็วในการสอืสาร 156kbps 625kbps 2.5Mbps 5Mbps 10Mbps 
ความยาวของสายเคเบลิแบบ     Station to Station   เหมือนกบัข้อกําหนดเฉพาะของ CC-Link 
จํานวนสงูสดุของ Station ทีเชือมตอ่ 
กบัสายย่อย (ตอ่ส่วนย่อย) 

  ไมจํ่ากดั (อยูภ่ายในข้อกําหนดเฉพาะของ CC-Link) 

ความยาวสงูสดุของสายหลกั  ระยะการสง่สญัญาณของระบบ CC-Link 

ความยาวสงูสดุของสายยอ่ย  ระยะการสง่สญัญาณของระบบ CC-Link 

ระหวา่งความยาวสงูสดุของสาย 

เคเบิลไฟเบอร์ออพติค 
200m 

จํานวนสงูสดุของ Station ตอ่เซก็เมนต*์ ระดบั 2 

ระยะการส่งสญัญาณรวม (สายเคเบิลออพติค QSI) 7600m 6700m 5200m 4480m 4300m 

*: เซ็กเมนต์หมายถึงชือรวมของอปุกรณ์ระบบ CC-Link จากตวัต้านทานของขวัไปยงัตวัต้านทานของขวับนการเชือมตอ่แบบหลายจดุ 
 



 

    

 

 

 

บทที : การเลอืกแนวทางสาํหรับอปุกรณ์ทีเชือมตอ่ 



 

บทท ี3: การเลือกแนวทางสาํหรับอุปกรณ์ทเีชือมต่อ  

    

.  สายเคเบิล CC-Link 
ต้องใช้สายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link ในระบบ CC-Link 
ข้อกําหนดเฉพาะของสายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link มีดงัตอ่ไปนี: 

ตารางที .  ข้อกําหนดเฉพาะของสายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link (เวอร์ชนั . ) 

รายการ ข้อกําหนดเฉพาะ 

ประเภทสายเคเบิล สายเคเบิลแบบเกลียวหุ้มฉนวน 

เส้นผ่าศนูย์กลางภายนอกของสายสําเร็จรูป 8.0 mm หรือน้อยกวา่ 

จํานวนของแกนสาย  

ขนาดตวันําไฟฟ้า 20AWG 

ความหนาของอปุกรณ์แยกวงจรมาตรฐาน .  ถึง .  mm 

สายเปลือย 
 สาย/ .  mm หรือ  สาย/ .  mm 

เสียบแยกตา่งหากหรือเป็นชดุระหวา่งชดุสายกราวด์และเทปอะลมิูเนียม 

คณุ
ลกั
ษณ

ะท
าง
ไฟ
ฟ้า

 

ความต้านทานของตวันําไฟฟ้า ( °C) . Ω/km 
ความต้านทานของการเป็นฉนวน 10000 MΩ km หรือมากกวา่ 
แรงดนัไฟฟ้าทีฉนวนทนอยูไ่ด้ 500VDC 1 นาที 
ความจไุฟฟ้าสถิต (1kHz) 60 nF/km หรือน้อยกวา่ 

คณุลกัษณะของความต้านทาน
ตอ่ไฟฟ้าสลบั 

1MHz Ω 
5MHz Ω 

ระดบัการลดลงของสญัญาณ  
( °C) 

1MHz 1.6 dB/100m หรือน้อยกวา่ 
5MHz 3.5 dB/100m หรือน้อยกวา่ 

 สว่นตดัขวาง  

 

สีขาว สีเหลือง 

สีนําเงิน 

DA 

DB DG 

ฉนวน 

ปลอก 

สายกราวด์ สายเปลือย 

  เทปอะลมิูเนียม 

 
 

 สีขาว สีเหลือง 

  สีนําเงิน 

DA 

DB 
DG 

เทปอะลมิูเนียม 

ฉนวน 

ปลอก 

สายกราวด์ 
 สายเปลือย  

การเชือมตอ่กบัอปุกรณ์ 

ตารางที .  สขีอง อปุกรณ์แยกวงจรและขวัตอ่ของขวั 

สีของอปุกรณ์แยกวงจร ขวั 
สีนําเงิน DA 
สีขาว DB 
สีเหลือง DG 

สายกราวด์ (หุ้มฉนวน) SLD 



 

    

.  ตวัต้านทานของขวั 

ตวัต้านทานของขวัซงึสามารถใช้กบัสายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link ทีเข้ากนัได้กบัเวอร์ชนั .  คือ Ω±5% 
1/2W 
 

 



 

บทท ี3: การเลือกแนวทางสาํหรับอุปกรณ์ทเีชือมต่อ  

    

.  ขวัตอ่ 

ตอ่ไปนีเป็นข้อกําหนดเฉพาะทีแนะนําสาํหรับขวัตอ่รีเลย์สายเคเบิลและขวัตอ่ทีติดตงัอยูบ่นแผงวงจรและขวัตอ่
เชือมโยงสายเคเบิลสามารถใช้ได้กบั CC-Link 
 
(1) ประเภทขวัตอ่ IP20 (5 ขวั) 

ตาราง .  ข้อกําหนดเฉพาะสาํหรับประเภทขวัตอ่ IP20 (5 ขวั) 

 ประเภทขวัตอ่ หน้าสมัผสั 

ความต้านทานของ
หน้าสมัผสั 30mΩ หรือน้อยกวา่ CLPA 

ความหนาของ
แผน่โลหะ . μm หรือมากกวา่ 

เค้าโครงขวั 

ประเภทกนันํา IP20 (JIS C 0920) 
ทีแผงวงจร 

  
     

ทีสายเคเบิล 
 
 
 

  
     

เค้าโครงขวั 

 ขวั:DA 
 ขวั:DB 
 ขวั:DG 
 ขวั:OPEN 
 ขวั:SLD 

หมายเหต:ุ ใช้ขวัตอ่ทีได้รับการอนมุตัโิดย CLPA สําหรับขวัตอ่ตวัผู้และตวัเมีย 

 

(2) ประเภท M12 (Micro) (4 แกน) – รหสั A 

ตารางที .  ข้อกําหนดเฉพาะของประเภท M12 (Micro) (4 แกน) 

 ประเภท M12 (Micro) หน้าสมัผสั 

ความต้านทานของ
หน้าสมัผสั 5mΩ หรือน้อยกวา่  CLPA 

ความหนาของ 
แผน่ทอง . μm หรือมากกวา่ ตําแหนง่ขวั 

 

1 

4 3 

2 2 

3 4 

 

ตวัเมีย ตวัผู้ 

 
 

ประเภทของการ 
กนันํา 

IP67(JIS C 0920) 

ตําแหนง่ขวั 

 ขวั:SLD 
 ขวั:DB 
 ขวั:DG 
 ขวั:DA 

หมายเหต:ุ หากใช้ชดุสาย (สายเคเบลิพร้อมขวัตอ่) ให้ใช้สายทีได้รับการรับรองโดย CLPA 

 

 



 

บทท ี3: การเลือกแนวทางสาํหรับอุปกรณ์ทเีชือมต่อ  

    

ข้อกําหนดเฉพาะทีแนะนาํสาํหรับขวัตอ่ทีตอ่ระหวา่งสายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี: 

(3) ประเภทกนันําสาํหรับการเชือมตอ่แบบง่าย (  แกน,  แกน) 

ตาราง .  ประเภทกนันําสาํหรับการเชือมตอ่แบบง่าย 

 ประเภทกนันาํสาํหรับการเชือมตอ่
แบบง่าย 

หน้าสมัผสั 

ความต้านทานของ
หน้าสมัผสั 5mΩ หรือน้อยกวา่ 

CLPA 
ความหนาของแผน่

ทอง . μm หรือมากกวา่ 

ประเภทของการ 
กนันํา  

IP67 (JIS C 0920) 

ตวันําไฟฟ้า ตําแหนง่ขวั 

 ตวันําไฟฟ้า 

 ขวั:DA 
 ขวั:DB 
 ขวั:DG 
 ขวั:SLD 

 

1 

4 3 

2 2 

3 4 

1 

ตวัเมีย ตวัผู้ 

 

 ตวันําไฟฟ้า 
(พร้อมตวันําไฟฟ้า

ไฟฟ้า) 

 ขวั:DA 
 ขวั:DB 
 ขวั:DG 
 ขวั:N.C. 
 ขวั:+ V 
 ขวั: G 
 ขวั:SLD 

 

1 
4 

3 

2 

ตวัเมีย ตวัผู้ 

5 

6 7 

2 
4 

5 

1 

3 

7 6 
 

หมายเหต:ุ สามารถใช้สําหรับการเชือมตอ่จากแผงควบคมุไปยงัภายนอก 

ติดตอ่ผู้จดัจําหนา่ยทีเป็นคูค้่า ซงึอธิบายไว้ในแค็ตตาลอ็กผลติภณัฑ์ CC-Link ทีเผยแพร่โดย CLPA หรือบน
เว็บไซต์ CLPA (http://www.cc-link.org/) 
 

ตอ่ไปนีเป็นลกัษณะการเชือมตอ่ทีแนะนําสาํหรับขวัตอ่รีเลย์สายเคเบิล CC-Link 

ตารางที .  ลกัษณะการเชือมตอ่ทีแนะนําสาํหรับขวัตอ่รีเลย์สายเคเบิล 
ความเร็วในการสือสาร 156kbps 625kbps หมายเหต ุ

ความยาว
ของสาย
เคเบลิ
ระหวา่ง 
Station 

Station ก่อนและหลงั 
Master/Local Station 
และ Intelligent Device 
Station 

1m หรือมากกว่า สําหรับการตงัคา่ระบบระหว่าง Remote I/O และ 
Remote Device Station เท่านนั 

2m หรือมากกว่า สําหรับการตงัคา่ระบบทีมี Local Station และ 
Intelligent Device Station 

ระหวา่ง Remote I/O 
Station และ Remote 
Device Station  

(สายเคเบลิทีสนัทีสดุ)  

30cm หรือมากกว่า � 

ระยะการส่งสญัญาณสงูสดุ 500m 100m � 
ช่วงของขวัตอ่รีเลย์ ไม่จํากดั � 



 

บทท ี3: การเลือกแนวทางสาํหรับอุปกรณ์ทเีชือมต่อ  

    

.  แหลง่จ่ายไฟ 

 

ไมจํ่าเป็นต้องใช้แหลง่จ่ายไฟสาํหรับการสอืสารของเครือขา่ย CC-Link 

ดงันนั ให้ดทูีข้อกําหนดเฉพาะสาํหรับแหลง่จ่ายไฟของผู้จดัจําหนา่ยอปุกรณ์ตา่งๆ 

 

 



 

    

 

 

 

บทที : การติดตงัและการเดินสายเคเบิล  



 

บทท ี4: การติดตงัและการเดินสายเคเบิล  

    

.  ประเด็นทีควรใสใ่จในการติดตงัและการเดินสายเคเบิล 
 

( ) ความเร็วในการสอืสาร/ ระยะการสง่สญัญาณสงูสดุ 
 ระยะการสง่สญัญาณสงูสดุขนึอยูก่บัความเร็วในการสอืสารและ/หรือชนิดของสายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link 
เชือมตอ่และติดตงัตามบทที  “2.2 ข้อกําหนดเฉพาะของเครือขา่ย” 

 
( ) รัศมีตาํสดุของการงอสายเคเบิล 

 รักษารัศมีตาํสดุของการงอสายเคเบิลโดยใช้สายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link 

 อาจทําให้มีการดงึหลดุออกจากขวัตอ่และสายเคเบิล การหกัของสายเคเบิล และอืนๆ เมือมกีารใช้สายเคเบิล 
ของ CC-Link ในรัศมีทีน้อยกวา่ระดบัทีกําหนดไว้ 
 

รัศมีตําสดุของการงอสาย
เคเบิล 

การเชือมตอ่ รัศมีหลกัของสายเคเบิล x 10 หรือมากกวา่ 
แบบอยูก่บัที รัศมีหลกัของสายเคเบิล x 4 หรือมากกวา่ 

รัศมีตําสดุของการงอสายเคเบิลเมือมีการเชือมตอ่ได้รับอนญุาตเฉพาะในการเชือมตอ่เทา่นนั 
รัศมีตําสดุของการงอสายเคเบิลทีตําแหนง่อยูก่บัทีอนญุาตสาํหรับลกัษณะในการใช้งานเป็นเวลานาน 
 

( ) ความตงึทียอมรับได้ 
 อยา่เพิมความตงึทีสายเคเบิลจนมากเกินจําเป็น 
 หากมีการดงึอยา่งรุนแรง อาจทาํให้ออกจากขวัตอ่ หรืออาจเกิดการหกัของสายเคเบิล และไมส่ามารถใช้งานได้ 

 
ทีตําแหนง่การเชือมตอ่: ให้ใช้งานภายในความตงึทียอมรับได้ 
ทีตําแหนง่แบบอยูก่บัที: สงัเกตความยาวของสายเคเบิล และแก้ไขโดยไมเ่พิมความตงึทีสายเคเบิล 
 
ความตงึทียอมรับได้ (N)=68.6 (ความตงึทียอมรับได้ของตวันําไฟฟ้าในหนว่ย N/mm )x(จํานวนของแกนสาย
เคเบิล)x(พนืทีสว่นตดัขวางของตวันําไฟฟ้า) 

 
(นําเสนอโดยคณะกรรมเชียวชาญด้านสายเคเบิลสอืสารของ Japanese Electric Wire & Cable Makers’ 
Association Investment ฉบบัที  “วิธีการเลอืกและใช้สายเคเบิลการสอืสาร” สว่นที .  ในบทที  ความตงึ
ทียอมรับได้ของสายเคเบิล (เผยแพร่ในเดือนเมษายน )) 



 

    

( ) ประเด็นทีต้องใสใ่จเกียวกบัสญัญาณรบกวน  
 เพือป้องกนัสญัญาณรบกวนทีอาจเกิดขนึ วางสายสญัญาณให้หา่งจากสายไฟมากทีสดุให้เป็นไปได้ 
 (เราขอแนะนําให้วางระยะสายไฟให้หา่ง 100mm หรือมากกวา่) 
 อยา่ติดตงัสายเคเบิลบนแผงควบคมุทีมีการติดตงัอปุกรณ์ทีมีแรงดนัไฟฟ้าสงู 
 ตอ่อปุกรณ์ดดูซบัไฟกระชากบนอปุกรณ์ทีแผส่ญัญาณรบกวน 

 
( ) ขวัตอ่รีเลย์สาํหรับสายเคเบิล CC-Link 
    หากการเชือมตอ่รีเลย์โดยใช้สว่นประกอบ เช่น แผงวงจรขวัรีเลย์และชวัตอ่รีเลย์เมือวางสายเคเบิล CC-Link    
    อาจเกิดข้อผิดพลาดในการสอืสารสาํหรับบางระบบ และขอแนะนําให้ตอ่สายเคเบิลโดยตรงไปยงัหนว่ย   
    CC-Link แตล่ะหนว่ย หรือตรวจสอบวา่หนว่ยอปุกรณ์ทวนสญัญาณ CC-Link สามารถใช้ได้หรือไม ่
 
( ) การเชือมตอ่กบัตาํแหนง่ทมีีการเคลอืนที 

  ใช้สายเคเบิลเฉพาะแบบความยืดหยุน่สงูของ CC-Link ในกรณีของการเชือมตอ่กบัตําแหนง่ทีมกีารเคลอืนที 
  และสงัเกตรายการตอ่ไปนีเพือป้องกนัสายเคเบิลจากการชํารุดก่อนกําหนด 

  - อยา่ให้ขดูเปลอืกหุ้มสาย 

  - อยา่ตอ่สายทีมีความเสยีหาย 
  - ลดตําแหนง่ทตีิดอยูก่บัทีในการเดินสาย 

  - อยา่ฝืนยดึสายในตําแหนง่ทีสายมกีารขยบั 
  - ตอ่สายเคเบิลตามความยาวทเีหมาะสมทีสดุ 

  - รักษาพืนทีสาํหรับรัศมีของการงอสายเคเบิลให้อยูท่ีสบิเทา่หรือมากวา่เส้นผา่ศนูย์กลางภายนอกของสาย 

   เคเบิล 

 
( ) อืนๆ 

 - ตอ่สายเคเบิลระหวา่งแหลง่จ่ายไฟของอปุกรณ์ทีเชือมตอ่และการสอืสารอยูใ่นสถานะปิด 
 - ระวงัอยา่บิดสายเคเบิลเมือดงึออกจากดรัมหรือทาํให้เกิดความเสยีหาย 
 - รักษาระยะสายเคเบิลทางไฟฟ้าหรือทางกลไกให้หา่งจากสายเคเบิลอืน (สายไฟ ฯลฯ) ให้มากทีสดุเทา่ทีจะ 
   เป็นไปได้ 

 
 



 

บทท ี4: การติดตงัและการเดินสายเคเบิล  

    

.  การดําเนินการและการเชือมตอ่สายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link (ในกรณีของขวั) 
 
ดําเนินการกบัสายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link ตามตารางที .  และดทูีตารางที .  สาํหรับความยาวของการเอา
เปลอืกหุ้มสายเคเบิลออก ความยาวของการเอาเปลอืกหุ้มสายสญัญาณออก และการดําเนินการกบัขวัของ
สายสญัญาณ 
 

ตารางที .  วธีิดําเนินการกบัสายเคเบิล 

ความยาวของการเอาเปลอืกหุ้มสาย 
เคเบิลออก 

ความยาวของการเอาเปลอืกหุ้ม 
สายสญัญาณออก 

การดาํเนินการทีขวัของ
สายสญัญาณ 

50mm 3mm ขวัแรงดนั 
 

) การเอาเปลอืกหุ้มสายเคเบิลออก 

เอาเปลอืกหุ้มสายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link ออกต้องไมท่ําให้เกิดการขดีขว่น ตาขา่ยฉนวน แตไ่มต้่องเอาสว่นเกิน

ทีป้องกนัไมใ่ห้เกิดการลดัวงจรออก  

 

 

 

 

 

 

  รูปภาพที .  เอาเปลอืกหุ้มสายเคเบิลออก 

 
) ดาํเนินการกบัฉนวน 
คลายตาขา่ยฉนวนอยา่งระมดัระวงั มีสายไฟเปลอืยหนงึสาย (สายทีฟันเกลยีวหรือแตล่ะสาย) เช่นเดียวกบัสายสญัญาณ 
ดําเนินการกบัฉนวนตามรายการตอ่ไปนี 
(1)  เมือมีการใช้ตาขา่ยฉนวน 

หุ้มด้วย ทอ่ฉนวนหลงัจากการ การวางตาขา่ยฉนวนและสายไฟเปลอืยเข้าด้วยกนัให้แนน่ 
(2)  เมือมีการใช้สายไฟเปลอืย 

หุ้มสายไฟเปลอืยด้วย ทอ่ฉนวนหลงัการตดั ตาขา่ยฉนวนสว่นเกิน  
 

 

 

 

 

 

 ( ) เมือใช้ตาขา่ยฉนวน   ( ) เมือใช้สายไฟเปลอืย 

รูปภาพที .  ดําเนินการกบัฉนวน 

 

ประมาณ 50mm 

วางตาขา่ยฉนวนและสายไฟเปลอืยเข้าด้วย 
ทอ่ฉนวน 

สายไฟเปลอืย 

ทอ่ฉนวน 



 

    

 

) เอาเปลอืกหุ้มสายสญัญาณออก 

เอาเปลอืกหุ้มสายสญัญาณออกตามขนาดของขวัแรงดนั วางสายสญัญาณแบบทนทานเข้าด้วยกนัให้แนน่  

 

 

 

 

 

 ( ) เมือใช้ตาขา่ยฉนวน   ( ) เมือใช้สายไฟเปลอืย 

รูปภาพที .  เอาเปลอืกหุ้มสายสญัญาณออก 

 

 

) ขวัแรงดนัการเชือมตอ่ 

ตอ่สายสญัญาณทีเอาเปลอืกหุ้มออก สายหุ้มฉนวนทีมีขวัแรงดนัแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

  รูปภาพที .  ขวัแรงดนัการเชือมตอ่ 

 

) ขวัการเชือมตอ่ 

ตอ่สายสญัญาณทีประกอบกบัขวัแรงดนัเข้ากบัแตล่ะขวั แล้วขนัเข้าให้แนน่ 

ดทูีตารางที .  เกียวกบัชือของขวัและสตีวันําไฟฟ้าของสายเคเบิล  

 

ตารางที .  ชือของขวัและสตีวันําไฟฟ้าของสายเคเบิล 

ขวั ตวันําไฟฟ้าของสญัญาณ 

DA สนีาํเงิน 

DB สขีาว 

DG สเีหลอืง 

SLD กราวด์ (ฉนวน) 

 

ประมาณ 3mm ประมาณ 3mm 
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.  การเชือมตอ่ตวัต้านทานของขวั 

 เชือมตอ่ “ตวัต้านทานของขวั ( Ω)” ทีตอ่อยูก่บัทงัสองด้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเชือมตอ่สว่นยอ่ย T 

( ) เมือไมไ่ด้ใช้อปุกรณ์ทวนสญัญาณ 

เชือมตอ่ตวัต้านทานของขวั ( Ω % 1/2W) ระหวา่ง DA และ DB บนแตล่ะด้านของสายหลกั 

(ไมใ่ช้สายเคเบิลเฉพาะแบบประสทิธิภาพสงูของ CC-Link) 

( ) เมือใช้อปุกรณ์ทวนสญัญาณ 

ใช้ “ตวัต้านทานขวัตอ่” ทีมีอยูใ่นโมดลูอปุกรณ์ทวนสญัญาณ 

 

DA 

DB 

DG 

SLD 

FG 

DA 

DB 

DG 

SLD 

FG 

DA 

DB 

DG 

SLD 

FG 

Master Remote Local 

สายเคเบิล CC-Link สายเคเบิล CC-Link 

TR TR 

รูปภาพที .  การเชือมตอ่ตวัต้านทานของขวั 



 

    

.  การเชือมตอ่สายฉนวนทีมีกราวด์ 
- เชือมตอ่ปลายทงัสองด้านของสายฉนวนสาํหรับสายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link ทีมี “SLD” ของแตล่ะโมดลู 
- เชือมตอ่ “FG” ของแตล่ะโมดลูแยกจากกนั 
- ตอ่กราวด์ขวั FG กบัตวันําไฟฟ้าของกราวด์เพือการป้องกนัเสมอ (ความต้านทานของกราวด์:  โอห์มหรือ

น้อยกวา่) 
- หากไมไ่ด้ใช้กราวด์ทีแยกกนั ให้ใช้กราวด์แบบตอ่ลงจดุร่วมตามรูปภาพที .  
- ”SLD” และ “FG” ของแตล่ะโมดลูมีการเชือมตอ่เข้าด้วยกนัภายในโมดลู 
- โปรดดรููปภาพที .  ในหน้าทีแล้วสาํหรับวิธีการเชือมตอ่สายกราวด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. .  คาํอธิบายเพิมเติมเกียวกบัการตอ่ลงกราวด์ 

( ) ประเภทของการตอ่ลงกราวด์ 

. การตอ่ลงกราวด์เพือการป้องกนัเพือป้องกนัร่างกายจากไฟฟ้าช็อตและความบกพร่องของสายกราวด์ 

. การตอ่ลงกราวด์เพือการใช้งานจะช่วยทําให้มนัใจถงึความเสถียรของการสอืสาร 
การตอ่ลงกราวด์ของสายหุ้มฉนวนของสายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link เป็นการตอ่ลงกราวด์เพือการใช้งานที
จะทําให้มนัใจถงึความเสถียรของการสอืสาร 

 การแสดงขวั 
สายกราวด์เพือ 
การป้องกนั 

การแสดงขวัสาย
กราวด์เพือการ 

ใช้งาน 

 
( ) ข้อมลูเพิมเติมเกียวกบัการตอ่ลงกราวด์ 

สาํหรับการตอ่ลงกราวด์เพือการป้องกนัและการตอ่ลงกราวด์เพือการใช้งาน ใช้การตอ่ลงกราวด์แบบแยก (รูปภาพที . ) 
หรือการตอ่ลงกราวด์แบบลงจดุร่วมทีมกีารตอ่สายแบบทีละเส้นไปยงัตาํแหนง่การตอ่ลงกราวด์ (รูปภาพที . ) 
ในกรณีของการตอ่ลงกราวด์แบบลงจดุร่วม (รูปภาพที . ) สญัญาณรบกวนอาจเข้าสูต่าํแหนง่การตอ่ลงกราวด์
เพือการใช้งานจากการตอ่ลงกราวด์เพือการป้องกนั ซงึทาํให้การสอืสารผา่น CC-Link เกิดความไมเ่สถียร 
โดยเฉพาะอยา่งยิงเมือใช้การตอ่ลงกราวด์แบบลงจดุร่วมสาํหรับการตอ่ลงกราวด์เพือการป้องกนัและการตอ่ลง
กราวด์เพือการใช้งาน (สายหุ้มฉนวนของสายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link) ของอปุกรณ์ขบัเคลอืน เช่น 
อินเวอร์เตอร์และเซอร์โว ความเป็นไปได้ของการสอืสารทีไมเ่สถียรจะเพิมขนึ 
) ในฐานะเป็นสายกราวด์ของการตอ่ลงกราวด์เพือการใช้งาน ให้ใช้สายทองแดงทีมีเส้นผา่ศนูย์กลาง 1.6mm 
หรือมากกวา่หรือ 2mm  หรือมากกวา่ 
(เนืองจากสายกราวด์ตอ่ไปยงัจดุตอ่ลงกราวด์ ขอแนะนําให้ใช้สายทองแดงทีหนาทีสดุ (ขอแนะนํา 14mm  หรือ
มากกวา่) ทีระยะสนั) 
) อยา่ผกูสายกราวด์ของการตอ่ลงกราวด์เพือการใช้งานรวมกบัสายตอ่ลงกราวด์เพือการป้องกนั สายไฟ ฯลฯ 
(สญัญาณรบกวนสามารถเข้าสูส่ายกราวด์ ซงึทาํให้การสอืสารไมเ่สถียร) 

CC-Link 
โมดลู 

โมดลูอืน CC-Link 
โมดลู 

โมดลูอืน CC-Link 
โมดลู 

โมดลูอืน 

กราวด์แบบตอ่แยก --- ดีทีสดุ กราวด์แบบตอ่ลงจดุร่วม --- ดี กราวด์แบบตอ่ลงจดุร่วม --- ไมด่ี 

ตวันําไฟฟ้าของ 
กราวด์เพือการ

ป้องกนั 

ตวันําไฟฟ้า 
ของกราวด์เพือ
การป้องกนั 

ตวันําไฟฟ้า
ของกราวด์เพือ
การป้องกนั 
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กลอ่งควบคมุ 

โมดลู CC-Link 

CC-Link 
H S 

    โมดลูอืน 

H K 

จดุตอ่ลงกราวด์สาํหรับการตอ่สายกราวด์ 
เพือการป้องกนั 

จดุตอ่ลงกราวด์สาํหรับการตอ่สายกราวด์เพือการใช้งาน 

H 

โมดลู CC-Link 

CC-Link 
H S 

     โมดลูอืน 

H K 

ขวัสายกราวด์ 
เพือการป้องกนั 

ขวัสายกราวด์ 
เพือการใช้งาน 

ขวัตอ่ลงกราวด์สาํหรับ
การป้องกนัของโมดลู 

K ขวัตอ่ลงกราวด์สาํหรับ
การใช้งานของโมดลู 

S ขวั FG หรือขวั SLD ของ
โมดลู CC-Link 

 

รูปภาพที .  ตวัอยา่งการตอ่ลงกราวด์แบบตอ่แยก 

 

 
กลอ่งควบคมุ 

โมดลู CC-Link 

CC-Link 
H S 

โมดลูอืน 

H K 

จดุตอ่ลงกราวด์ 

H

โมดลู CC-Link 

CC-Link 
H S 

โมดลูอืน 

H K 

ขวัสายกราวด์ 
เพือการป้องกนั 

ขวัสายกราวด์ 
เพือการใช้งาน 

:ขวัตอ่ลงกราวด์สาํหรับ
การป้องกนัของโมดลู 

K :ขวัตอ่ลงกราวด์สําหรับ
การใช้งานของโมดลู 

S :ขวั FG หรือขวั SLD ของ
โมดลู CC-Link 

รูปภาพที .  ตวัอยา่งการตอ่ลงกราวด์แบบลงจดุร่วม 



 

    

 

จดุตอ่ลงกราวด์ 

กลอ่งควบคมุ 

โมดลู CC-Link 

CC-Link 

H S 

โมดลูอืน 

H K 

ขวัตอ่ลงกราวด์ 

โมดลู CC-Link 

CC-Link 

H S 

โมดลูอืน 

H K 

H 

S 

:ขวัตอ่ลงกราวด์สาํหรับ
การป้องกนัของโมดลู 

:ขวั FG หรือขวั SLD ของ
โมดลู  

K :ขวัตอ่ลงกราวด์สาํหรับ
การใช้งานของโมดลู 

 

รูปภาพที .  ตวัอยา่งการตอ่ลงกราวด์แบบลงจดุร่วม 
 
( ) ตวัอยา่งการเดินสายไฟของการตอ่ลงกราวด์แบบลงจดุร่วม 

รายการตอ่ไปนีแสดงตวัอยา่งการเดินสายไฟของการตอ่ลงกราวด์แบบลงจดุร่วม 
 

Grounding 
point H : Protective grounding

 terminal of module

K : Functional grounding
 terminal of module

S : FG terminal or SLD terminal 
of CC-Link module

Bus for functional 
grounding

(14mm2 or more 
recommended)

Use 2mm2 or more copper wire for 
connection from FG terminal of 
CC-Link module to bus for 
functional grounding or functional 
grounding terminal.

Other module

H K

CC-Link module

CC-Link

H S

Control box

CC-Link module

CC-Link

H S

Other module

H K

Protective 
grounding 
terminal

Functional 
grounding 
terminal

 
 

 กลอ่งควบคมุ 

โมดลู CC-Link โมดลูอืน 

ขวัสายกราวด์
เพือการป้องกนั

ขวัสายกราวด์
เพือการใช้งาน

ใช้สายทองแดง 2mm2 หรือมากกว่าสําหรับ 

การเชือมตอ่จากขวั FG ของโมดลู CC-Link  
ไปยงับสัสําหรับการตอ่ลงกราวด์เพือการใช้งาน 

หรือขวัตอ่ลงกราวด์เพือการใช้งาน 

โมดลู CC-Link โมดลูอืน 

 จดุตอ่ 
ลงกราวด์ 

แนะนําบสัสาํหรับ
การตอ่ลงกราวด์
เพือการใช้งาน 
(14mm  หรือ
มากกวา่) 

ขวั FG หรือขวั SLD ของ
โมดลู CC-Link 
ขวัตอ่ลงกราวด์สาํหรับ
การป้องกนัของโมดลู 
ขวัตอ่ลงกราวด์สาํหรับ
การใช้งานของโมดลู 



 

บทท ี4: การติดตงัและการเดินสายเคเบลิ  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

ภาคผนวกข้อกําหนดเฉพาะ CC-Link เวอร์ชนั .  



 

 ภาคผนวกข้อกาํหนดเฉพาะ CC-Link เวอร์ชัน 1.00  

   

( ) ความเร็วในการสอืสารและความยาวของสายเคเบิล: 

(หากอปุกรณ์หรือสายเคเบิลใดๆ เป็นเวอร์ชนั .  ให้ทําตามข้อกําหนดเฉพาะสาํหรับเวอร์ชนั . ) 

<ระบบทีตงัคา่ด้วย Remote I/O Station และ/หรือ Remote Device เทา่นนั> 
 

Master station 

Remote 
device station 

Remote 
device station 

ตวัต้านทานของขวั 

Remote 
device station 

ตวัต้านทานของขวั 

Remote 
device station 

ความยาวสงูสดุของสายเคเบลิ 

Remote I/O 
station 

Remote I/O 
station 

*1 *2 *2 *1 *1 *1 

 
* : ความยาวของสายเคเบิลระหวา่ง Remote I/O, Remote Device และ Remote I/O, Remote Device 
* : ความยาวของสายเคเบิลระหวา่ง Master Station และ Station ถดัไป 

รูปภาพ .  ในกรณีของระบบทีตงัคา่ด้วย Remote I/O Station และ/หรือ Remote Device Station เทา่นนั 
 

<ระบบทีมี Local Station และ/หรือ Intelligent Device Station> 

 
Master station 

Remote 
device station 

Remote 
device station 

ตวัต้านทานของขวั 

Remote 
device 

ตวัต้านทานของขวั 

Remote 
device station 

ความยาวสงูสดุของสายเคเบลิ 

*1 *2 *2 *1 *3 *3 

Local station Local station 

 
* : ความยาวของสายเคเบิลระหว่าง Remote I/O, Remote Device และ Remote I/O, Remote Device 
* : ความยาวของสายเคเบิลระหวา่ง Master Station และ Station ถดัไป 
* : ความยาวของสายเคเบิล Local, Intelligent Device และ Station ถดัไป 

รูปภาพที .  ในกรณีของระบบทีมี Local และ/หรือ Intelligent Device 
 
สายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link ทีเข้ากนัได้กบัเวอร์ชนั .  (คณุลกัษณะของความต้านทานตอ่ไฟฟ้าสลบั:  
ประเภท  โอห์ม) 
 

ตารางที .  ความเร็วในการสอืสารและความยาวของสายเคเบิล (สายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link)  
ความเร็วในการสือสาร 156kbps 625kbps 2.5Mbps 5Mbps 10Mbps 

คว
าม
ยา
วข
อง
สา
ยเ
คเ
บลิ

แบ
บ 

St
at

io
n 

to
 S

ta
tio

n

ระหวา่งMaster/Local, 
Intelligent Device Station และ 
Station ทีอยูต่ิดกนั*2, *3 

1m หรือมากกวา่ 

2m หรือมากกวา่ 

ระหวา่ง Remote I/O, Remote 
Device Station และ Remote 
I/O, Remote Device Station 
(สายเคเบิลทีสนัทีสดุ)*1 

30cm หรือ

มากกวา่ 

30cm หรือ

มากกวา่ 

30cm หรือ

มากกวา่ 

60cm หรือ

มากกวา่ 
30-59 cm 

1m หรือ

มากกวา่ 
60-99 cm 30-69 cm 

ระยะการสง่สญัญาณสงูสดุ 1200m 600m 200m 150m 110m 100m 80m 50m 
  
*:สายด้านบนมีเฉพาะ Remote I/O, Remote Device Station สายด้านล่างมี Local, Intelligent Device Station 

 
สายเคเบิลประสทิธิภาพสงูเฉพาะ CC-Link ทีเข้ากนัได้กบัเวอร์ชนั .  (คณุลกัษณะของความต้านทานตอ่ 
ไฟฟ้าสลบั: ประเภท  โอห์ม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ภาคผนวกข้อกาํหนดเฉพาะ CC-Link เวอร์ชัน 1.00  

   

ตารางที .  ความเร็วในการสอืสารและความยาวของสายเคเบิล (สายเคเบิลเฉพาะแบบประสทิธิภาพสงูของ CC-Link) 
 

ความเร็วในการสือสาร 156kbps 625kbps 2.5Mbps 5Mbps 10Mbps 

คว
าม
ยา
วข
อง
สา
ยเ
คเ
บลิ

แบ
บ 

St
at

io
n 

to
 S

ta
tio

n ระหวา่ง Master/Local, 
Intelligent Device Station  
และ Station ทีอยู่ตดิกนั*2, *3 

1m หรือมากกวา่ 

2m หรือมากกวา่ 

ระหวา่ง Remote I/O, Remote 
Device Station และ Remote 
I/O, Remote Device Station  
(สายเคเบลิทีสนัทีสดุ)*1 

30cm 
หรือ

มากกวา่ 

30cm 
หรือ

มากกวา่  

30cm 
หรือ

มากกวา่  

60cm 
หรือ

มากกวา่ 

30cm 
หรือ

มากกวา่ 

1.0m 
หรือ

มากกวา่ 

70cm 
หรือ

มากกวา่ 

40 - 
69cm 

30 - 
39cm 

40cm 
หรือ

มากกวา่ 

30 - 
39cm 

30cm 
หรือ

มากกวา่ 

จํานวนสงูสดุของ remote stations 64 64 64 64 64 48 32 

ระยะการส่งสญัญาณสงูสดุ* 
1,200m 900m 400m - 160m - 100m 30m 20m 100m 80m 100m 

1,200m 600m 200m 150m 110m 80m 50m - - - - - 
  
*:สายด้านบนมีเฉพาะ Remote I/O, Remote Device Station สายด้านล่างมี Local, Intelligent Device Station 

หมายเหต:ุ ผู้จดัจําหนา่ยรายเดียวจะใช้ในกรณีของสายเคเบิลเวอร์ชนั .  
 

( ) การเชือมตอ่สว่นยอ่ย T 
สายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link ทีเข้ากนัได้กบัเวอร์ชนั .  และไมใ่ช้สายเคเบิลเฉพาะแบบประสทิธิภาพสงู
ของ CC-Link ทีเข้ากนัได้กบัเวอร์ชนั .  
ใช้ตวัต้านทานของขวั Ω 
สาํหรับข้อกําหนดเฉพาะการเชือมตอ่สว่นยอ่ย T โปรดดทูี “(2) การเชือมตอ่สว่นยอ่ย T” ใน “บทที : การสร้าง
และข้อกําหนดเฉพาะของระบบเครือขา่ย” 

 
( ) ตวัต้านทานของขวั 

ตอ่ไปนีคือข้อกําหนดเฉพาะสาํหรับตวัต้านทานของขวัทีสามารถใช้กบัสายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link ทีเข้ากนั
ได้กบัเวอร์ชนั .  
สาํหรับรายละเอียดเกียวกบัตวัต้านทานของขวัทีเชือมตอ่ โปรดดทูี “4.3 การเชือมตอ่ของตวัต้านทานของขวั” 

 

ตารางที .  ข้อกําหนดเฉพาะของตวัต้านทานของขวั 
สายเคเบิล ตวัต้านทานของขวั 

สายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link ทีเข้ากนัได้กบัเวอร์ชนั .   โอห์ม 5% 1/2W 
สายเคเบิลเฉพาะแบบประสทิธิภาพสงูของ CC-Link ทีเข้า
กนัได้กบัเวอร์ชนั .  

 โอห์ม 5% 1/2W 

 

( ) ความเข้ากนัได้เมือขยายหรือซอ่มแซมระบบ CC-Link ทีมีอยู ่(เวอร์ชนั . ) 

- สาํหรับระบบทีใช้สายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link ทีเข้ากนัได้กบัเวอร์ชนั .  (คณุลกัษณะของความต้านทานตอ่
ไฟฟ้าสลบั Ω)  

 
ใช้สายเคเบิลของผู้ผลติรายเดียวกนัและรุ่นเดียวกนักบัสว่นทีมีอยูข่องระบบในสว่นตา่งๆ ของระบบทีมีการขยาย
หรือซอ่มแซม หรือใช้วิธีการอยา่งหนงึอยา่งใดตอ่ไปนี 
 

) ใช้สายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link ทีเข้ากนัได้กบัเวอร์ชนั .  เดียวกนักบัทีใช้ในสว่นทีมอยูเ่พือดําเนินการขยาย
หรือซอ่มแซม 
(หมายเหต ุ ) ความยาวในการขยายสายเคเบิลสงูสดุและความยาวระหวา่ง Station ตา่งๆ ให้ทําตามข้อกําหนด

เฉพาะสาํหรับเวอร์ชนั .  
 
 



 

 ภาคผนวกข้อกาํหนดเฉพาะ CC-Link เวอร์ชัน 1.00  

   

(หมายเหต ุ ) หากสายเคเบิลจากผู้ผลติทีแตกตา่งกนัหรือรุ่นทีตา่งกนักบัสว่นทีมีอยูข่องระบบมีการใช้เมือมีการ
ขยายหรือซอ่มแซม ให้ตอ่หนว่ยอปุกรณ์ทวนสญัญาณ CC-Link ทีตําแหนง่ทมีีการใช้สายเคเบิลที
แตกตา่งกนั 

 
) ปรับปรุงทงัระบบ รวมถงึสว่นทีมีอยูโ่ดยใช้สายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link ทีเข้ากนัได้กบัเวอร์ชนั .  

- สาํหรับระบบทีใช้สายเคเบิลเฉพาะแบบประสทิธิภาพสงูของ CC-Link ทีเข้ากนัได้กบัเวอร์ชนั .  (คณุลกัษณะ
ของความต้านทานตอ่ไฟฟ้าสลบั Ω) 

 
ใช้สายเคเบิลของผู้ผลติรายเดียวกนัและรุ่นเดียวกนักบัสว่นทีมีอยูข่องระบบในสว่นตา่งๆ ของระบบทีมีการขยาย
หรือซอ่มแซม หรือใช้วิธีการอยา่งหนงึอยา่งใดตอ่ไปนี 
 
 

) ใช้สายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link ทีเข้ากนัได้กบัเวอร์ชนั .  ในสว่นทีมีการขยายหรือซอ่มแซม 
(หมายเหต)ุ ตอ่หนว่ยอปุกรณ์ทวนสญัญาณของ CC-Link repeater ในตําแหนง่ทีสายเคเบิลเฉพาะแบบ

ประสทิธิภาพสงูของ CC-Link ทีเข้ากนัได้กบัเวอร์ชนั .  และสายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link ทีเข้ากนั
ได้กบัเวอร์ชนั .  มีการเชือมตอ่เข้าด้วยกนั 

 

) ปรับปรุงทงัระบบ รวมถงึสว่นทีมีอยูโ่ดยใช้สายเคเบิลเฉพาะของ CC-Link ทีเข้ากนัได้กบัเวอร์ชนั .  
(เปลยีนตวัต้านทานของขวัจาก Ω เป็น Ω) 

 

) หากมีสว่นใดๆ ทียงัไมแ่นใ่จ โปรดติดตอ่ CC-Link Partner Association โดยใช้รายละเอียดการติดตอ่ทีให้ไว้ใน 

สว่นท้ายของคูม่ือน ี
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ไปที่เว็บไซต CLPA เพื่อดูขอมูลลาสุดเกี่ยวกับ CC-Link
URL:www.cc-link.org หรือ URL:th.cc-link.org/th

การสัมมนา หองปฏิบัติการทดสอบความสอดคลองการจัดแสดงสินคา

CT

CT

CT

CT

CT

CT

CC-Link Partner Association (CLPA) – สงเสริมการใชงานเครือขาย
CC-Link ใหกระจายไปทั่วทุกมุมโลก
การสนับสนุนเชิงรุกสำหรับ CC-Link ต้ังแตการประชาสัมพันธไปจนถึงการพัฒนาขอกำหนดเฉพาะ

CC-Link Promotion Center Thailand
9th Floor, SV City Building, Off ice Tower1, 896/19 and 20,
Rama3 Rd., Bangpongpang, Yanawa, Bangkok 10120 Thailand
TEL. +66-2-682-6522      FAX. +66-2-682-9750
E-mail: info@cclinkthailand.com CC-Link

Partner Association

อิทธิพลของ CC-Link ยังคงแพรขยายออกไปทั่วโลก
CC-Link ไดรับการสนับสนุนจากองคกร CLPA ที่มีสาขาอยูทั่วโลกทำใหสามารถใหการสนับสนุนบริษัทพารทเนอรในแตละประเทศได สำนักงาน
สาขาของ CLPA ประจำภูมิภาคแตละแหงดำเนินกิจกรรมการสนับสนุนและการประชาสัมพันธตางๆ เพื่อใหเกิดการใชงาน CC-Link/CC-Link IE
ในสวนตางๆ ของโลก และองคกร CLPA พรอมสนับสนุนบริษัทตางๆ ที่กำลังตองการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต โดยสามารถติดตอไดที่สำนักงาน
ในภูมิภาคของทาน

CC-Link-ยุโรป
(เยอรมนี)

CLPA-เกาหลี
(โซล)

สำนักงานใหญ CLPA
(นาโกยา, ญี่ปุน)

CLPA-ไตหวัน
(ไทเป)

CC-Link
ศูนยสนับสนุนประจำประเทศไทย
(กรุงเทพฯ)

CLPA-จีน
(เซี่ยงไฮ)

CLPA-ตุรกี
(อิสตันบูล)

CLPA-อินเดีย
(คุรเคาน)

ใหม

ใหม

CC-Link
ศูนยสนับสนุนประจำภูมิภาคอาเซียน
(สิงคโปร)

CLPA-อเมริกา
(สำนักงานสาขาเม็กซิโก)
(ทลาลเนปานทลา)

CLPA-อเมริกาเหนือ
(เวอรนอนฮิลล, อิลลินอยส, สหรัฐอเมริกา)

: หองปฏิบัติการทดสอบความสอดคลอง

CC-Link Partner Association (CLPA) กอต้ังขึ้นเพื่อสงเสริมการใชงานเครือขายแบบ Open-f ield ของ CC-Link ดวยการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ
เชน การจัดงานแสดงสินคาและการสัมมนา การดำเนินการทดสอบความสอดคลอง และการจัดทำแค็ตตาล็อก โบรชัวร และขอมูลเว็บไซต กิจกรรม
ตางๆ ของ CLPA ประสบความสำเร็จในการชวยเพิ่มจำนวนผูผลิตที่เปนพันธมิตรของ CC-Link และผลิตภัณฑที่เขากันไดกับ CC-Link ดังนั้น CLPA
จึงมีบทบาทสำคัญในการเผยแพรการใชงาน CC-Link ออกไปทั่วโลก



MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION (THAILAND) CO.,LTD.
12th Floor, SV-City Building, Off ice Tower 1, 896/19 and 20 Rama 3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand.
Phone: +66(2) 682-6522-31    Fax: +66(2) 682-6020 

www.mitsubishifa.co.th


