Komponenty
pre automatizáciu

konektory Phoenix Contact
Rad konektorov Combicon Compact, urèených pre dosky ploných spojov, obsahuje
nové èi inovované komponenty  dva konektory a dve základové lity (pätice), ktoré umoòujú ve¾mi pevne pripoji k doske
ploných spojov vodièe prierezu a 1,5 mm2
pri ve¾mi malých vonkajích rozmeroch.
Pretoe sú uvedené produkty kontruované so zvlátnym zrete¾om na poiadavky
priemyselných aplikácií, nachádzajú vestranné uplatnenie hlavne ako rýchlo rozpojite¾né konektorové prípoje k doskám
ploných spojov v telekomunikaènej a zabezpeèovacej technike, v systémoch vykurovania, vetrania a klimatizácie, v domových slaboprúdových rozvodoch, v priemyselných aplikáciách a pod. Kontrukcia
komponentov radu COMBICON Compact
zaruèuje bezproblémovú mnohonásobnú
manipuláciu so spojom. Ku vetkým variantom a modifikáciám svorkovníc sa dá
pripoji ich individuálny opis.

 PH 3,5. Táto verzia síce dovo¾uje vyvies
vodièe iba v smere rovnobenom s doskou,
ale zato je o 12 % kratia a zaberá preto
na doske meniu plochu.
Základové lity ponúkajú v systéme vývodov 3,5 mm konektorový spoj, chránený
pred neiaducim dotykom. Dodávajú sa vo
vyhotovení FK MPT 0,5/xx-ICV-3,5 na pripojenie vodièov kolmo na dosku alebo FK
MPT 0,5/xx-IC-3,5 s vývodom vodièov rovnobene s doskou. Tu xx znaèí poèet pólov
(od dvoch do estnástich po jednom).
Základové lity (pätice) uvedených variantov tvoria v kombinácii s miniatúrnou svorkovnicou typu FK-MPT 0,5/xx-3,5, bene
pouívanou na zapájkovanie do dosiek
ploných spojov (obr. 2), rýchle a bez
akýchko¾vek pomôcok rozoberate¾ný konektorový spoj na pripojenie vodièov
s prierezom do 0,5 mm2 v rozteèi 3,5 mm
(obr. 3).

Konektory typu PT 1,5 s rozostupom vodièov 3,5 mm (obr. 1) sa nasúvajú na komerène bene dostupné kolíkové lity PST 1,0
 3,5, ktoré sú urèené na pájanie postupnou vlnou a je moné automaticky ich osadzova na dosky (poèet lít v balení pre zásobník osadzovacieho stroja je volite¾ný).
Dvojsmerné (pravouhlé) konektory s oznaèením PT 1,5  PVH 3,5 (obr. 1) umoòujú
vyvies vodièe volite¾ne rovnobene s doskou ploných spojov alebo kolmo k nej
so zaistením kódovania spoja pouívate¾om. Navye poskytujú maximálnu prevádzkovú prunos pri meních poiadavkách na kapacitu skladu a nákladoch
na manipuláciu.
Pri nedostatku miesta je moné poui mimoriadne kompaktné jednosmerné vyhotovenie násuvnej svorkovnice typu PT 1,5

Obr.1 Konektory Combicon Compact
PT 1,5  PVH 3,5 umoòujú privies
vodièe rovnobene aj kolmo k doske
ploných spojov
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Konektory THR
Nová generácia konektorov Combicon
Compact (obr. 4), navrhnutých pre montá
metódou THR (through hole reflow), bola
vyvinutá peciálne pre tandardné výrobné
linky povrchovej montáe (SMT, surface
mounted technology). Vývody konektora
sa zapájkujú do priechodného pokovovaného otvoru. Plocha pájkovania je tak neporovnate¾ne väèia ne pri klasických súèiastkach urèených na povrchovú montá.
Vývody sú navye mechanicky aretované
v otvore dosky ploných spojov.

Obr.4 Konektory Combicon THR

Obr.2 Miniatúrna svorkovnica radu
FK-MPT 0,5/2 pre vodièe s prierezom
do 0,5 mm2 a rozostupom 3,5 mm,
zapájkovaná do dosky ploných spojov

Obr.3 Základová lita
FK MPT 0,5/16-ICV-3,5
(èierna, na okraji dosky uprostred)
umoòuje poui svorkovnicu FK
MPT 0,5/16 (zelenooranová,
uprostred) ako zásuvku konektora
na kolmé pripojenie vodièov

Vyhotovenie a balenie týchto komponentov zjednoduuje ich zaèlenenie do automatizovanej výroby dosiek ploných spojov. Konektory sú tandardne balené
v páse, prièom pásy aj cievky, na ktorých
sú pásy navinuté, majú antistatickú úpravu
a môu by pouité v obvyklých podávaèoch. Prísavné plôky na dielci umoòujú,
aby ich osadzovacie automaty uchytili
a presne umiestnili na dosku ploných spojov. Izolaèné telesá konektorov sú navrhnuté tak, aby odolali podmienkam pri pájaní pretavením.
Výrobný program zahàòa lity THR
Combicon s dvomi a ôsmimi kontaktmi
v rastri 5 alebo 5,08 mm v horizontálnom
alebo vertikálnom vyhotovení. Konektory
Mimi-Combicon sú k dispozícii s dvomi
a dvanástimi kontaktmi v rastri 3,5, resp.
3,81 mm, a to s vertikálnym alebo horizontálnym smerom nasunutia a s monosou
vo¾by upevòovacej príruby.
Miniatúrny pruinový konektor
Konektory Mini-Combicon FMC 1,5 (obr. 5)
v rastri 3,5 mm majú ve¾mi malú kontrukAT&P journal 4/2004

aretaèné príruby pri zasunutí konektora
za aretaèné výstupky poèute¾ne zapadnú
do konektora. Pamätá sa aj na poistenie
proti neúmyselnému vytiahnutiu. Pre rýchle odblokovanie sa jednoducho stlaèí aretaèná páèka a konektor sa vytiahne z protikusu.

Obr.5 Konektor
Mini-Combicon FMC 1,5

ènú výku  8 mm, take umoòujú miniaturizova elektronické uzly a moduly a zároveò zväèi hustotu prepájacích miest na
doske ploných spojov. Aj napriek malej
výke je k dispozícii dostatoèný priestor na
pripojenie vodièov s prierezmi do 1,5 mm2.
Dvojposchodová základná lita zaberie
na doske málo miesta a je navrhnutá na pájanie pretavením. Konektory sa dodávajú
s dvomi a dvadsiatimi kontaktmi s postrannými aretaènými prírubami.
Rýchle a spo¾ahlivé
zablokovanie
bez skrutiek na prírube
Ide o nový systém rýchleho blokovania pre
pruinové konektory FKC-RF, oznaèený
ako click and lock (obr. 6). Postranné
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Obr.6 Rýchle a spo¾ahlivé
blokovanie bez skrutky

Svorky na dosky ploných spojov
pre ve¾ké prúdy
Pomocou svoriek MKDSP je moné pripoji vodièe ve¾kých prierezov priamo na dosku ploných spojov. Zaniká tým potreba
nákladných pomocných kontrukcií s kruhovými káblovými okami a predradných
nosných ko¾ajnièiek, resp. lít. Skrutková
svorka v rastri 15 mm je dimenzovaná pre
predpísanú certifikáciu 600 V pod¾a normy
UL 1059, ako aj pre 100 V a prúdy do 125 A
pod¾a predpisov VDE. Svorky sa s doskou
ploných spojov spájajú ¾ahko a rýchlo pájaním vlnou. Je moné na ne pripája plné

vodièe s izoláciou íl do prierezu 25 mm2
a lankové vodièe do prierezu 35 mm2. Pripojenie je pruné, montá vodièov je z h¾adiska obsluhy ¾ahká a èasovo nenároèná.
Svorka so skúobným dradlom sa dodáva
vo verzii s jedným kontaktom a jednostrannou prírubou alebo s dvomi a deviatimi
kontaktmi s postrannou prírubou.
Konektory Compact je moné poui na
konektorové elektrické spojenie vodièov
v podstate vo vetkých bených aplikáciách. Vyznaèujú sa ve¾kým priestorom
na pripojenie vodièov, kompaktnosou, vysokou spo¾ahlivosou a kvalitou. Ich dobré
vlastnosti prispievajú k zniovaniu nákladov na realizáciu elektrických spojov.
Informácie o produktoch Phoenix Contact
nájdete na www.phoenixcontact.com
Automatizaèné rieenia u¾ahèí stránka
www.automation.phoenixcontact.som
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