KAZALO

Okrogli konektorji
Uporabljajo se predvsem v strojegradnji, komunikacijski tehniki, zabavni elektroniki... Lahko so v
industrijski ali vojaški izvedbi, skoraj vse izvedbe z navojem pa imajo faktor zaščite IP65. Stikanje
konektorjev je bajonetno ali z privijanjem. Montaža je panelna (vgradna) ali kabelska (ravna ali kotna).
Ohišja so plastična (poliester ojačan s steklenimi vlakni), plastična metalizirana (ABS plastika
metalizirana z bakrom in nikljem), ter kovinska (ponikljani cink, aluminij). Izhod kabla je ravni ali kotni.
V grobem se delijo na konektorje za prenos signalov in konektorje za prenos moči. Obstajajo tudi
kombinacije, ko so v enem konektorju združeni signalni in močnostni vodniki.

KAZALO

Okrogli signalni konektorji
Konektorji so primerni za prenos
signalov, nekatere izvedbe tudi za
prenos moči. Odlikuje jih zelo
dobra zaščita pred zunanjimi
električnimi motnjami in visoka
mehanska odpornost.
Ohišja so izdelana iz zlitine
bakra in cinka, ter površinsko
ponikljana ali prevlečena s
plastiko.
Nosilec kontaktov je izdelan iz
termoplastičnega poliestra,
kontakti pa iz zmesi bakra in cinka,
ter površinsko pozlačeni. Glede na
vrsto konektorja so dobavljive štiri
vrste kontaktov: izbiti crimp
kontakti (lahko na kolutu),
struženi crimp kontakti, kontakti
za spajkanje in vijačeni kontakti.
Tesnila so iz fluorkavčuka (FPM)
in perbunana (NBR).

Pri izvedbah z zaščito pred elektromagnetnimi motnjami, je oplet kabla preko posebnega obročka
spojen z ohišjem konektorja. V sklenjenem stanju je zagotovljen razred zaščite IP 67.
Pri izvedbah brez zaščite je razred zaščite odvisen od vrste uvodnice (IP 67 do IP 68).
Skice prikazujejo dimenzije najpogosteje uporabljanih konektorjev:

6-10
8-12
10-14

65,5

Ravni konektor z uvodnico

Vgradni konektor z navojem
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Okrogli signalni konektorji
Na razpolago je veliko število kontaktnih vložkov, ki se lahko kombinirajo z izbrano vrsto ohišja:
- od 6 do 19 polov, 8 do 20A in 150 do 300V (serija RC).
- če je potrebno večje število polov, jih serija HC ponuja 28 pri toku 8A in napetosti 150V.
- za višje napetosti je primerna serija SC, ki ima delovno napetost 630V in tok 20A.

6. polni

12. polni

9. polni

19. polni

17. polni

Pri seriji RC je lahko vrtenje kontaktov v levo (LH) ali v desno (DH), na kar je potrebno posebej paziti pri
naročanju.

Tehnične karakteristike konektorjev:
Tehnični podatki: serija RC
Število polov

6,7

9 (8+1)

9 (6+3)

12

16

17

19(16+2+PE

Kontakti

6,7

8+1

6+3

11, 12

15, 16

16, 17

16 + 3

Premer kontaktov (mm)
Nazivni tok (A)

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1,5

20

8

20

8

20

8

8

8

8

10

Nazivna napetost (V~)

300

300

150

300

150

150

150

Preizkusna napetost (kV~)

2,5

2,5

1,5

2,5

1,5

1,5

1,5

Izolacijska upornost (Ω)
Prevodnost (mΩ)

< 10

16

<3

< 10

16

<3

< 10

12

<3

< 10

12

< 10

<3

12

<3

< 10

12

<3

< 1012
<3

Mehanski podatki:
Material za ohišja

:

struženi deli iz spojine bakra in cinka (CuZn)
liti deli iz cinka (GD-Zn)

Površina ohišja

:

ponikljana (standard), črno kromirano
plastificirana

Kontaktni vložek

:

termoplastični poliester (PBT)
Poliamid (PA 66)

Material za kontakte :

spojina bakra in cinka (CuZn)

Površina kontaktov

:

nikelj z zlato prevleko

Temp. območje

:

-40°C do +125°C

Presek kabla

:

4 do 10 mm (izvedbe z elektromagnetno zaščito)
4 do 14 mm PG7 do PG 13,5 (izvedbe brez elektromagnetne zaščite)
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Okrogli močnostni konektorji
Robustni industrijski konektorji
se uporabljajo predvsem za
napajanje elektromotorjev in servo
motorjev v strojegradnji.
Večinoma imajo kombinirane
kontakte: močnostne za napajanje
motorja in signalne za povratne
informacije (temperatura motorja ali
zavora).
Izdelujejo se v štirih velikostnih
razredih:
1 - za tokove do 20A
1,5 - za tokove do 50A
2 - za tokove do 50 A
3 - za tokove do 100A

Velikost 1

Tehnični podatki:
Število polov
Temp. območje
Premer kabla
Zaščita

: 6 (5 + PE)
: -40°C do +125°C
: 6 - 15 mm
: IP 67 (v zaprtem stanju)

Tokovna obremenitev
Nazivna napetost
Preizkusna napetost
Število vklopov

: 20 A
: 630 V
: 5000 V
: > 500

Kontakti
: crimp - pozlačeni
Presek priključnega vodnika : 1,0 do 2,5 mm2
Ohišje
Kontaktni vložek

: medenina - ponikljana
: PA 6.6

Tesnila

: Viton
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Velikost 1,5

Tehnični podatki:
Število polov
Temp. območje
Premer kabla
Zaščita
Tokovna obremenitev
Nazivna napetost
Preizkusna napetost
Število vklopov

: 4 (3 + PE) močnostni kontakti,
2 signalna kontakta
: -40°C do +125°C
: 9 do 25 mm
: IP 67 (v zaprtem stanju)
: 50 A - močnostni kontakti,
20 A - signalni kontakti
: 630 V
: 6000 V - močnostni kontakti,
2500 V - signalni kontakti
: > 500

Kontakti

: crimp posrebreni (močnostni kontakti),
crimp - pozlačeni (signalni kontakti)
Presek priključnega vodnika : 1,5 do 4 mm2 / 6 do 10 mm2 - močnostni kontakti, ***
1,0 do 2,5 mm2 signalni kontakti
Ohišje
Kontaktni vložek
Tesnila

: eloksiran aluminij
: PA 6.6
: Viton

***
pri naročanju je potrebno navesti presek priključnega vodnika, saj se za različne preseke
uporabljajo različni kontakti.
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Velikost 2

Tehnični podatki:
Število polov
Temp. območje
Premer kabla
Zaščita
Tokovna obremenitev
Nazivna napetost
Preizkusna napetost
Število vklopov

:4 (3 + PE) močnostni kontakti,
2 signalna kontakta
:-40°C do +125°C
:9 do 25 mm
:IP 67 (v zaprtem stanju)
:50 A - močnostni kontakti,
20 A - signalni kontakti
:630 V
:6000 V - močnostni kontakti,
2500 V - signalni kontakti
:> 500

Kontakti

:crimp posrebreni (močnostni kontakti),
crimp - pozlačeni (signalni kontakti)
Presek priključnega vodnika :1,5 do 4 mm2 / 6 do 10 mm2 - močnostni kontakti, ***
1,0 do 2,5 mm2 signalni kontakti
Ohišje
Kontaktni vložek
Tesnila

: eloksiran aluminij
: PA 6.6
: 83 FkM /575

***
pri naročanju je potrebno navesti presek priključnega vodnika, saj se za različne preseke
uporabljajo različni kontakti.
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Velikost 3

120

Tehnični podatki:
Število polov
Temp. območje
Premer kabla
Zaščita
Tokovna obremenitev
Nazivna napetost
Preizkusna napetost
Število vklopov

: 4 močnostni kontakti,
2 signalna kontakta
: -20°C do +125°C
: 10 do 50 mm
: IP 67 (v zaprtem stanju)
: 100 A - močnostni kontakti,
15 A - signalna kontakta
: 630 V
: 6000 V - močnostni kontakti
2500 V - signalni kontakti
: > 50

Kontakti
: crimp legirani baker
Presek priključnega vodnika : 10 do 25 mm2 - močnostni kontakti,
1,6 mm2 signalni kontakti
Ohišje
Kontaktni vložek
Tesnila

: legirani aluminij, površina eloksirana
: termoplastika
: Viton
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Sub-D konektorji
Sub-D konektorji se uporabljajo predvsem v električnih napravah za prenos podatkov, računalniških povezavah, za
povezavo električnih naprav v merilni in regulacijski tehniki, ...
Odlikuje jih velika gostota kontaktov, dobra oklopljenost proti zunanjim motnjam ter različne izvedbe priključevanja
vodnikov: spajkanje, stiskanje (crimp), navijanje žice (wire wrap) in fast-on (za ploščate kable).
Prav zaradi teh lastnosti jih najdemo na skoraj vseh področjih elektrotehnike in so verjetno najbolj razširjeni in
poznani konektorji nasploh.

Konektorji se izdelujejo v naslednjih velikostih: 9, 15, 25, 37 in 50 kontaktov (obstajajo tudi posebne
izvedbe).
Plastični del nosilca je narejen iz termoplastike, ki je dodatno ojačana s steklenimi vlakni. Kovinski del
je jeklen, in prevlečen z nikljem in nato še pokositren. Sami kontakti so iz legiranega bakra, prevlečeni z
nikljem in pozlačeni (lahko tudi pokositreni).
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Velikost 3

120

Tehnični podatki:
Število polov
Temp. območje
Premer kabla
Zaščita
Tokovna obremenitev
Nazivna napetost
Preizkusna napetost
Število vklopov

: 4 močnostni kontakti,
2 signalna kontakta
: -20°C do +125°C
: 10 do 50 mm
: IP 67 (v zaprtem stanju)
: 100 A - močnostni kontakti,
15 A - signalna kontakta
: 630 V
: 6000 V - močnostni kontakti
2500 V - signalni kontakti
: > 50

Kontakti
: crimp legirani baker
Presek priključnega vodnika : 10 do 25 mm2 - močnostni kontakti,
1,6 mm2 signalni kontakti
Ohišje
Kontaktni vložek
Tesnila

: legirani aluminij, površina eloksirana
: termoplastika
: Viton

