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CONEC

Technology in connectors™

Som en ledande kontakttillverkare utvecklar, producerar 
och marknadsför CONEC kontakter över hela världen för
elektronik och kommunikationsindustrin.

CONEC är framgångsrika inom anslutningsteknologin och 
tillfredsställer kundernas behov genom att vara i framkant 
vad gäller innovation, kvalitet och överlägsen service. 

CONEC Tyskland, Lippstadt

CONEC USA, Garner

CONEC Kanada, Brampton
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Som representant för CONEC på den svenska marknaden 
erbjuder Encitech Connectors AB kunskapen, korta ledtider
och förståelse för kundens behov.



CONEC

Conecs filosofi - Nöjda kunder

Den röda tråden genom hela produktionsledet vad gäller 
hög kvalitet känns igen redan från början med CONECs 
"Total Quality Management koncept". Kunden ingår i 
alla processer, från början i konstruktionsfasen, första 
utfallsproverna, serieproduktion och kontinuerligt
säljstöd. De olika stegen  kommer att åtföljas av ritningar, 
varuprover och testrapporter. Hela kvalitetsprocessen är 
dokumenterad och godkänd. 
CONEC är certifierat enligt ISO / TS 16949:2009.

CONECs lager och produktion är utrustade med moderna 
testsystem. För att uppfylla internationella och nationella 
krav är de flesta av CONECs produktserier registrerade 
av UL, CSA och VDE.



Flexibilitet, säkerhet och snabba svar krävs på dagens marknad mer än 
någonsin tidigare. CONEC uppfyller dessa krav med central orderbearbetning 
och väl genomförda kvalitetskontrollsystem. Statistisk processtyrning samt 
"just in time-leveranser" är vanligt förekommande. Detta gör att många kunder 
väljer CONEC till en "Preferred Supplier"
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Sensor Actor Line

Kontaktdon ur "Sensor Actor Line-serien" 
har flera olika användningsområden inom 
automationsteknologin. CONECs design 
erbjuder sänkta installationskostnader och 
minskade montagetider. 

Val av material med hänsyn till tuffa miljöer 
och användningsområden har angett tonen i 
designen där kontakterna även är klassade 
enligt IP67. Standardartiklarna är ingjutna 
med kabel och alla kablar utrustas med 
vibrationssäkra låsanordningar.

Cirkulära kontaktdon
Gjutna på kabel
M8, M12, 7/8", RD24

Utförande M8x1 M12x1 7/8" Rund24

Kodning A, B A, A Skärmad,  
B, C, D, X

Hona ü ü ü ü

Hane ü ü ü ü

Typ av kontakt Rak / Vinklad Rak / Vinklad Rak / Vinklad Rak / Vinklad

Antal positioner 3, 4, 5, 8 3, 4, 5, 6, 8, 12 2+PE, 4, 4+PE 3+PE

LED 2, 3 2, 3

Kabeltyp PVC, TPU PVC, TPU PVC, TPU PVC

Anslutningstyp Skruvanslutning
Snap-in Skruvanslutning Skruvanslutning Skruvanslutning

IP-Klass* IP67 IP67 IP67 IP67

Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.

* i anslutet skick
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Kabelkontakter för fältmontage, kostnadseffektiva och  
praktiska, men framför allt - flexibla lösningar för att snabbt 
kunna tillverka kablar för både små serier samt för special-
kontakterade ändamål. 

Detta program omfattar kontakter och adaptrar - naturligtvis 
med vibrationståliga lås - i rak teller vinklat  utförande  samt 
skärmade versioner. Kabeldiameter från 4 till 12mm.

Cirkulära kontaktdon
För fältmontage
M8, M12, 7/8", RD24, M23

Utförande M8x1 M12x1 7/8" M23 M23 med kabel Rund24

Kodning A A, A skärmad, B

Hona ü ü ü ü ü ü

Hane ü ü ü ü ü ü

Typ av kontakt Rak / Vinklad Rak / Vinklad Rak Rak Rak Rak / Vinklad

Antal positioner 3, 4
pos

4, 5
pos

2 + PE, 4, 
4 + PE pos

16x Signal + 3x Power
8x Signal + 3x Power

16x Signal + 3x Power
8x Signal + 3x Power

3 + PE, 6 + PE
pos

Anslutningstyp Löd, Klämma, Skruv Klämma, Skruv Skruv Löd, Krimp Kabel: TPU Skruv

IP-Klass* IP67 IP67 IP67 IP67

Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.

* i anslutet skick
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Sensor Actor Line

Det finns olika krav gällande dagens moderna 
anslutningstekniker. De viktigaste frågorna 
rör framsteg i miniatyrisering inom motor- och 
maskinkonstruktion samt applikationer med 
krav på ökad effekt. En säker dataöverföring 
måste alltid garanteras, även under svåra mil-
jöförhållanden. 
För anslutning på apparatsidan kan CONEC 
erbjuda ett brett spektrum av aggregatmon-
terade kontakter. T.ex:

- Elfördelningsskåp
- Motor och signalstyrning
- Signal och strömintegrering

Signalkontakter
M8, M12, 7/8"

Utförande M8x1 M12x1 7/8" M12x1 SMT

Kodning A, B A, A A skärmad A, B, D,  skärmad

Hona ü ü ü ü

Hane ü ü ü ü

Typ av kontakt Rak / Vinklad Rak / Vinklad Rak Rak

Antal positioner 3, 4, 5, 8 3, 4, 5, 8, 12 2+PE, 4, 4+PE 4, 5, 8

Montage Front / Insida Front / Insida Front / Insida Front

LED 3 LED

Gänga M8x0,5 M16x1,5, PG9, 
M12x1 PG13,5, PG11 M14x1

Bygghöjd beroende på utförande 9 mm, 13 mm

Anslutningstyp Kabel, PCB Kabel, PCB Kabel, PCB Omsmältings 
lödning

IP-Klass* IP67 IP67 IP67 IP67

Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.

* i anslutet skick
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Dessa kontakter har utformats speciellt för 
användning vid rörledningsmontage. 
Beroende på version kommer dessa don 
med en anslutning som man antingen kan 
skruva eller snäppa fast. Alla versioner finns 
med kontakter för lödning eller kretskortsan-
slutning. Versionerna med transparent hölje 
är utformade med en fördjupning för att fästa 
en SMD-LED. 

Panelpluggar 
M8, M12

Utförande M8x1 M12x1

Kodning A, A skärmad A

Hona ü

Hane ü ü

Typ av kontakt Rak Rak

Antal positioner 3, 4 4, 5, 8

Material Plast, Plast+metall, 
Fullmetall Plast

Anslutningstyp Löd, PCB Löd, PCB

IP-Klass* IP67 IP67

Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.

* i anslutet skick
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Utförande
M8x1

med kabel
M12x1

med kabel
M8x1

för panelmontage
M12x1

för panelmontage
M12x1 

fördelarbox

Kodning A A A A A

Hona ü ü ü ü ü

Hane ü ü

Typ av kontakt Rak / Vinklad Rak / Vinklad Rakl Rak 4 eller 8 portar

Hög temp. ü ü

Livsmedelsindustri ü ü ü ü ü

Antal positioner 3, 4 pos 4, 5 pos 3, 4 pos 4, 5 pos 4, 5 pos

LED 2, 3 LED 3 LED 1 LED

Gänga M8x0,5 M16x1,5, PG9

Kabeltyp/Kvalitet PP PP, TPE

Anslutningstyp Kabel Kabel M23 Kontakt

IP-Klass* IP69K IP65 (HT), IP69K (F & B) IP69K (F & B) IP67, IP69K (F & B) IP67

Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.

* i anslutet skick

Sensor Actor Line

Kraven på temperaturbeständighet är inte begränsade till 
industriell automation. För dessa typer av tillämpningar 
erbjuder CONEC produkter som kan motstå 8000 timmar vid 
en konstant temperatur av +125° C. De  kan också klara 
tillfälliga toppvärden på upp till +150° C över 2000 timmar. 
Livsmedelsindustrin har ofta mycket speciella krav på 
kemikalie-och temperaturbeständighet.

Materialen som används i CONECs kontaktdon ska därför 
uppfylla höga krav på hygien och även vara resistenta mot 
vanligen förekommande kemikalier som används i t.ex. 
rengörningsprocesser med högtryckstvätt. 
De cirkulära kontaktdon från CONEC uppfyller IP69K - klass.

Cirkulära Kontaktdon
för speciella applikationer
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Cirkulära Kontaktdon
för Bus-System

Utförande
M8x1

för panelmontage

M12x1

med kabel

M12x1

fältanslutning

M12x1

lösa kontakthus

Kodning A B, D, X B B, D, X

Hona ü ü ü ü

Hane ü ü ü

Typ av kontakt Rak Rak / Vinklad Rak Rak / Vinklad

Profibus DP ü ü ü
Industriell Ethernet 

100MHZ
ü ü ü

10 Gigabit Ethernet ü ü

DeviceNet ü ü ü

RJ45 ü ü

Antal positioner 4  pos 4, 8 pos 4 pos 4, 8 pos

Anslutningstyp PCB Bygel /
Skruv

Kabel /
PCB med kabel

IP-Klass* IP67 IP67 IP67 IP67
RJ45: IP20

Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.

* i anslutet skick

BUS-tekniken fortsätter att avancera inom 
industriell automation. För att komma åt en 
mycket komplex värld av bus-teknik, erbjuder 
vi kontakter för Profibus DP, DeviceNet och 
industriell Ethernet 10 Gbit. 
Profibus är avsett för öppna fältbussystem för 
en mängd olika tillämpningar inom tillverkning, 
bearbetning och fastighetsautomation. 
Industriell Ethernet är den allmänna termen 
för alla program som använder den typen 
av Ethernetstandard till nätverksenheter som 
används inom industriell automation.
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Sensor Actor Line

Kabelövergångar
M8, M12, 7/8"

Utförande
M12x1/M8x1

Rak / Y-delare

M12x1

2 till 1 kabel
Fördelningsbox

T-Adapter

T-Adapter

Kontakttyp

Kodning A A A A

Typ/Storlek M12x1 M12x1 M12x1, M8 M12x1, 7/8"

Antal positioner 4, 5 4, 5 3, 4, 5 4, 4+PE, 5, 8

Typ av skyddskrets 1:1 ledaranslutning,
signalfördelning

1:1 ledaranslutning,
signalfördelning

1:1 ledaranslutning,
signalfördelning

Anslutningstyp M23x1, TPU

IP-Klass* IP67 IP67 IP67 IP67

Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.

* i anslutet skick

Denna serie ger en kostnadseffektiv och praktisk lösning inom 
signalsystem med ett krav på IP67. Skarvdon används överallt 
där signaler måste utökas snabbt och enkelt för styrsystem, för 
enskilda signaler, antingen anslutna direkt till systemet via en 

s.k. "homerun kabel" eller via ett anslutningsgränssnitt. 
Valfria LED displayer för signal och kraftmatning minskar 
tidsåtgången som krävs för att spåra eventuella fel.



13

Ventilkopplingar är en kompakt och robust anslutningslösning 
för säker överföring av spänningar och ström för pneumatiska, 
hydrauliska och elektromagnetiska manöverdon. Fem olika 
utföranden - A, B, B-industri, C (kontaktavstånd 8mm / 9,4mm) 
finns att tillgå och de uppfyller normkrav inom EN 175301-803.

Versioner med integrerad skyddskrets för att minska 
spänningsspikar finns också tillgängliga, samt med / eller utan 
LED-funktion för snabb feldiagnos.

Ventilkopplingar

Utförande Typ A Typ B Typ B Industriell Typ C - 8 mm Typ C - 9,4 mm

Design

Jordbyglad skyddsskrets ü ü ü

Jordbyglad, utan skyddskrets ü ü ü

Med skyddskrets ü ü

Utan skyddskrets ü ü
Med skyddsjordning, 

roterad 180°
ü

Utan skyddsjordning, 

roterad 180°
ü

Antal positioner 2 + PE 2 + PE 2 + PE 2 + PE 2 + PE

Kabeltyp PVC, PUR, TPU PVC, PUR, TPU PVC, PUR, TPU PVC, PUR, TPU PVC, PUR, TPU

IP-Klass* IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.

* i anslutet skick
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CONECs D-subminiatyrkontakter möter gällande krav inom 
IEC 60.807-2 (tidigare DIN 41652) och MIL-C-24308. 
Sortimentet består av standard 9, 15, 25, 37 och 50. 
Utöver detta har CONEC också en "high density serie" 
i storlekarna 15, 26, 44, 62 och 78. 
Combo D-SUB-kontakter kan användas i en mängd olika 
tillämpningar. Olika kombinationer av kontakter som signal, 
hög ström, hög spänning och koaxialkontakter är möjliga. 

Fördelen med dessa kontakter är att man kan kombinera olika 
kontakttyper i ett kontakthus, varpå utrymme och kostnads-
besparingar på IO-gränssnittet kan uppnås. 

Kontaktelement för hög ström, hög spänning och koaxial kan 
beställas separat eller fås fabriksmonterade. Dessa typer av 
lösningar används t.ex. i styr-, regler- och kommunikations-
teknologi.

D-SUB Kontakter
Standard/High Density/
Combo

Utförande
D-SUB 

Standard
D-SUB 

High Density
D-SUB
Combo

Kontakthus Förtennat stål, Förtennad mässing, Rostfritt stål

Antal positioner 9-15-25-37-50 15-26-44-62-78 Kontakthus 1-5  

Plätering kontaktpinnar Guld över Nickel         ......

Version

Raka lödpinnar ü ü ü

Vinklade lödpinnar ü ü ü

Press-fit ü ü ü

Lödkoppar ü ü ü

Wire Wrap ü ü
Kontakthus för krimp

(utan kontaktpinnar)
ü ü ü

IDC för flatkabel ü

Adapter / Könbytare ü ü

Arbetström upp till 7,5A upp till 3 A upp till 7,5A (Signal), 40A (Ström)

Klassning (Kvalitet) upp till klass 1

IP-Klass* IP20

Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.

* i anslutet skick

I/O kontakter
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Vid ökande dataöverföringshastigheter och frekvenser blir det 
allt viktigare att säkerställa funktionen hos elektriska apparater 
och system så att driften är fri från störningar. I applikationer 
där kontakterna används med skärmade kapslingar kan ett 
haveri i avskärmning vara vanligt förekommande då sändaren 
inte är avskärmad mot eventuella störsignaler. 
CONECs filterkontakter bidrar till skydd av EMC zoner. 

Ett inbyggt filter inuti kontakthuset sparar PCB-utrymme och 
kontakten kan installeras i en redan existerande PCB layout 
som saknar skydd. För att bygga om en ofiltrerad anslutning 
till filtrerad är detta därför enkelt och effektivt. 
D-sub kontaktdonen finns som standard layout, high density, 
combo eller som adapterlösningar.

Filter D-SUB 
Standard/High Density/
Combo/Adapter

Utförande Filter D-SUB
Standard

Filter D-SUB
High Density

Filter D-SUB
Combo

Kontakthus Förtennat stål, Förtennad mässing

Antal positioner 9-15-25-37-50 15-26-44-62-78 2W2C, 3W3, 3W3C, 5W5, 8W8

Plätering kontaktpinnar Guld över Nickel  

Version

Raka lödpinnar ü ü ü

Vinklade lödpinnar ü ü ü

Press-fit ü

Lödkoppar ü ü ü

Adapterlösning ü ü

Filtertyper

C-Filter 33 nF 1000 pF upp till 100 NF

LC-Filter 33 nF 2600 pF

Pi-Filter upp till 2000 pF

DWV upp till 1500 VDC upp till 300 VDC upp till 1500 VDC

Arbetström upp till 7,5 A upp till 3 A upp till 7,5A (Signal), 40A (Ström)

Klassning (Kvalitet) upp till klass 1

IP-Klass* IP20

Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.

* i anslutet skick
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RJ45 Modularjack
med filterlösningar

CONEC RJ45 filterjack ger optimalt skydd 
mot elektromagnetisk interferens och brus 
i Ethernet-tillämpningar. Fördelarna är att 
känsligheten för störningar reduceras och 
utrymme sparas på det tryckta kretskortet 
genom integrering av komponenterna inuti 
kontakten. 
Kraven för signalöverföringen anges i IEEE 
802.3-Standarden. Serien finns i singel och 
multiportar (2-4-6-8) som löd och SMT.

Utförande Raka lödpinnar SMT

Plätering Min. 50µ guld över nickel
Annan typ av plätering på begäran

Skärmning Helt skärmad

Antal portar / utgångar 1, 2, 4, 6, 8

Omsättningsförhållande (TX/Rx) 1:1/1:1, 1:1,414/1:1

LED Med: (Grön/Gul), eller Utan LED

IP-Klass IP20

Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.

I/O kontakter
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D-SUB kåpor  
och tillbehör

CONEC erbjuder ett omfattande sortiment av kåpor för olika 
användningsområden och krav. Olika versioner som plast, 
metalliserad plast, plastkåpor med integrerad skärmplatta 
och metallkåpor finns tillgängliga. Särskilda kåpor som har en 
stor inre yta för koaxial eller högeffektskontakter finns också i 
sortimentet.

För IP67 klass finns speciella kåpor i plast eller metalliserad 
plast. Kåporna kan också kombineras med ett brett urval av 
passande tillbehör för skärmning, tätning och fixering av an-
slutningar och gränssnitt.

Utförande Metallkåpa Metalliserad 
plastkåpa

Plastkåpa Skyddslock
Metall

Skyddslock
Metalliserad plast

Storlekar 1-5 ü ü ü ü ü

Skärmning ü ü ü

Inklusive vajer / trådfläta ü ü

Kabelingång

Rak ü ü ü

Vinklad / Sida ü ü ü

Rak + Sida ü ü ü

IP-Klass* IP20 IP20/IP67 IP20/IP67 IP20/IP67 IP20

Montage

Utan tumskruvar

Beroende på typ

Korta tumskruvar
Jackskruvar
För Flatkabel
Skarv - Kabel/kabel
Med glidlås
Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.

* i anslutet skick
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Kontaktdon som kan tillgodose speciella krav behövs för industriell 
användning i tuffa miljöer. Den vattentäta kontakten utvecklad av 
CONEC är avsedd för tillämpningar där damm och vatten är faktorer. 
Motsvarande tillbehör, såsom vattentäta kåpor och skyddslock finns 
tillgängliga. CONEC's "Solid Body" D-SUB-serie är resultatet av en 
utveckling att ta fram ett sortiment av D-SUB-kontakter som är speciellt 
konstruerade för användning i tuffa industrimiljöer. 

Kontakterna - gjorda i zinkgjutgods - ger enastående mekanisk robus-
thet och ett mycket gott skydd mot vattenstänk och damm under tuffa 
förhållanden. Kontakterna finns i D-sub standardversioner med löd-
koppar, raka lödstift och vinklade avslutningar. De kan också fås i en 
mängd olika monteringsalternativ. Ett brett utbud av "High Density" och 
"Combo" kompletterar programmet.

I/O kontakter

IP67 D-SUB Kontakter
Standard/High Density/
Combo

Utförande
IP67 D-SUB

Standard

IP67 D-SUB

High Density

IP67 D-SUB

Combo

Kontakthus Förtennad mässing, Rostfritt stål, Zinkgjuten och nickel plätterat (Solid Body)

Antal positioner 9-15-25-37-50 15-26-44-62-78 Kontakthus 1-5, upp till 8 
Ström/Coax/Högspänning, upp till 42 Signal

Plätering kontaktpinnar Guld över nickel

Version

Raka lödpinnar ü ü ü

Vinklade lödpinnar ü ü ü

Press-fit ü ü ü

Lödkoppar ü ü ü

Adapter/könbytare ü ü

Arbetsström upp till 7,5 A upp till 3 Amp upp till 7,5 Amp (Signal), 40 Amp (Ström)

Klassning (Kvalitet) upp till Klass 1

IP-Klass* IP67

Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.

* i anslutet skick
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IP67 Filter D-SUB 
Standard/High Density

Utförande
IP67 Filter D-SUB

Standard
IP67 Filter D-SUB

High Density

Kontakthus Förtennad mässing

Antal positioner 9-15-25-37-50 15-26-44-62-78

Plätering kontaktpinnar Guld över nickel

Version

Raka lödpinnar ü ü

Vinklade lödpinnar ü ü

Lödkoppar ü ü

Filtertyp

C-Filter ü ü

DWV upp till 424 VDC upp till 300 VDC

Arbetsström upp till 7,5 Amp upp till 3 Amp

Klassning (Kvalitet) upp till Klass 1

IP-Klass* IP67

Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.

* i anslutet skick

Särskilda applikationer ställer vissa krav på 
kontakterna. CONEC har utvecklat vattentäta 
filter-D-SUB enligt IP67-normerna för detta 
användningsområde. Särskilda åtgärder för 
tätskikt och tätningsramar är nödvändiga för att 
säkerställa att kraven efterlevs. 
Dessa kontakter används främst i områden där 
damm och vattenstänk kan orsaka störningar 
i funktionen. Kontakterna finns som standard 
eller high- density i samtliga storlekar listade i 
tabellen. Olika filtertekniker används beroende 
på användningsområde och vilka krav som 
ställs. Ett stort urval av kapacitansvärden finns 
som standard beroende på kravspecifikation. 
Särskilda kapacitansvärden eller blandade vär-
den på kapacitans i samma kontakt kan fås på 
begäran. 
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IP67 RJ45 
Ethernetkontaktdon

Det mest använda gränssnittet inom datakom-
munikation är RJ45 kontakten. Baserat på detta 
gränssnitt har CONEC designat ett robust och 
mångsidigt system för Cat 5E och Cat6A som 
garanterar ett tillförlitligt skydd och en säker 
anslutning under ogynnsamma förhållanden i 
tuffa miljöer. Den bajonettlåsbara kapslingen 
uppfyller IEC 61076-3-106 och ger ett skydd 
mot föroreningar och fukt (IP67 klassad). I til-
lägg till detta blir de ökade kraven för mekanisk 
stabilitet, värmebeständighet, vibrationstålighet, 
skydd mot EMI och UV-strålning tillgodosedda. 
Till denna serie finns även förmonterade kors-
kopplingskablar (IP67 klassade) i olika längder 
och utförande. Den zinkgjutna versionen ger ett 
utmärkt skydd i tuffa miljöer.

I/O kontakter

Utförande RJ45 för kabel RJ45 för panel Patchkabel Skyddslock

Plast
Metalliserad plast 
Metall

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

Låsmekanism

Bajonett
M28 gänga / skruvlås

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

Kabelterminering

Lödkoppar
IDC  
Skruvterminering
Adapter

ü
ü
ü
ü

ü
ü

Montage

Front 
Bak

ü
ü

Kabel

UTP Cat. 5e inomhus/ 
utomhus
STP Cat. 5e inomhus/
utomhus
S/STP Cat. 6A

ü 

ü

ü

ü 

ü

ü

Skärmning

Med
Utan

ü
ü

ü
ü

ü
ü

IP-Klass* IP67 IP67 IP20 
IP67 IP67

Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.

* i anslutet skick
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CONEC tillverkar vattentäta Mini - USB 
2.0 typ B don med bajonettlås. Sortimentet 
omfattar paneldon för PCB montage eller 
anslutning till en flexibel krets. Den har ett 
kompakt totalmått och behöver endast ett 
hål i panelen på 12mm i diameter. De för-
terminerade anslutningskablarna, med en 
gjuten IP67 Mini USB typ B-kontakt och en 
gjuten USB typ A, finns i längderna 2, 3 och 
5 m. Kapslingen för USB 2.0 typ A-donet har 
en bajonettlåsfunktion enligt standarden IEC 
61076-3-106. Själva huset kan monteras på 
fram- eller baksida av panelen och klarar en 
paneltjocklek på upp till 3,2mm. Det finns 
en USB 2.0 variant tillgänglig för lödning på 
kabelsidan och det finns också förmonterade 
kablar i olika längder och IP-klasser. Den 
robusta IP67-klassade designen garanterar 
ett tillförlitligt skydd och en enkel anslutning 
under svåra miljöförhållanden.

IP67 Mini USB, 
USB 2.0 kontaktdon

Utförande USB Mini USB

Plast
Metalliserad plast
Metall

ü
ü
ü

ü

Version

Installationskit
Plugg + skyddskåpa
Färdig kabel
Skyddslock
Adapter

ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü
ü

Låsmekanism

Bajonett
M28 gänga / skruvlås

ü
ü

ü

kabelterminering

Lödkoppar
Adapter
PDB / löd

ü
ü

ü

Skärmning

Med ü ü

IP-Klass*

IP20 [kabel]
IP67

ü
ü

ü
ü

Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.

* i anslutet skick



22

I/O kontakter

IP67 Fiberoptik
LC-Duplex

CONEC har utvecklat en ODVA kompatibel 
IP67 fiberoptisk anslutning för tuffa miljöer 
inom- och utomhus. 
Det nya systemet består av en bajonett-
låsbar kapsling med integrerade LC 
Duplex kontakter och adaptrar. Bajonett-
låset medger en säker anslutning också 
under ogynnsamma förhållanden. Kontakt-
donen finns tillgängliga i plast eller nickel 
plätterad zink - avsedda för extremt tuffa 
miljöer. LC-anslutningar finns tillgängliga i 
både single- och multimode. Den största 
applikationen för dessa don är anslut-
ning mellan basstationer och överförings-
moduler placerade på sattelitantenner eller 
för nätverksanslutningar gällande de sista 
kilometetrarna till slutanvändarnas hem. 
Till denna serie finns även förmonterade 
korskopplingskablar i olika längder.

Utförande Installationskit
Plugg /

kontakthus
Kabel Skyddslock

Plast
Metall

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

Låsmekanism

Bajonett ü ü ü ü

Version / Typ

Single Mode
Multi Mode
APC Single Mode

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

Montagealternativ

Front
Bak

ü
ü

IP-Klass* IP67 IP67 IP67 IP67
Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.

* i anslutet skick
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CONEC levererar ett brett utbud av fiberoptiska adaptrar, 
anpassade för en mängd olika anslutningar, för att kunna stöd-
ja olika överföringskrav. CONEC adaptrarna finns tillgängliga 
med fosfor-brons eller keramiskt foder för en exakt positione-
ring av donets hylsor vid anslutning. Adaptrarna finns i plast 
eller zink gjuten legering (metall) och i simplex och duplex-

konfigurationer. För installation av de fiberoptiska adaptrarna 
erbjuder CONEC en rostfri stålklämma för ”push-in” installa-
tioner eller adaptrar med integrerade gängor för enkel fast-
sättning med skruvar. Alla fiberoptiska adaptrar levereras med 
förinstallerade dammskydd. För specifika kundapplikationer, 
vänligen kontakta oss.

F iberopt iska
Adapters

Utförande LC SC ST FC SC/FT SC/FC FC/ST

Plast
Metall

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü ü

Version

Simplex
Duplex ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü ü

Material

Single Mode / Keramisk
Multi Mode / Keramisk, Fosforbrons
APC Single Mode / Keramisk

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

Montagevarianter

Clip/Snap in
Skruvmontage

ü
ü

ü
ü ü ü

ü
ü

ü
ü ü

IP-Klass* IP20

Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.

* i anslutet skick
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PCB kontakter

PICMG gruppen har specificerat kompakta PCI-don (Com-
pactPCI) i PICMG 2.0. Förutom den standardiserade 47-stifts-
kontakten enligt PICMG 2.11 R1.0 har variationer utvecklats 
för olika industriella applikationer. CONECs sortiment omfattar 
ett brett spektrum av vanliga typer av 47W23 och 38W23 
kontakter och även kompaktstorlekarna 26W11 och 24W9. 

Valfria versioner finns tillgängliga med svarvade kontaktstift för 
lödning, pressfit och crimp anslutning. Finns även med tryckta 
stift för pressfit anslutning. Speciella typer finns tillgängliga på 
begäran.

Kompakta PCI-don

Utförande
38 pos 47 pos 24 pos 26 pos

Hane Hona Hane Hona Hane Hona Hane Hona

Svarvade kontaktpinnar ü ü ü ü ü ü

Tryckta kontaktpinnar ü ü ü ü

Arbetsström, kraft upp till 40 A upp till 5 A upp till 40A

Arbetsström, signal upp till 5 A upp till 3A upp till 3A upp till 3A

Kontaktlayout 23 kraft/15 Signal 23 kraft/24 Signal 9 kraft/15 Signal 11 kraft/15 Signal

Terminering

Raka lödpinnar ü ü ü ü ü ü ü ü

Vinklade lödpinnar ü ü ü ü ü ü

Press-fit ü ü ü ü ü ü ü ü

Krimp (pinnar säljes lösa) ü ü

Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.
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Avancerade TCA-don

CONEC erbjuder strömkontakter för 
"AdvancedTCA" bakplan och PCB. 
Dessa kallas "Zon 1-kontakter". Den 
raka AdvancedTCA honkontakten 
används på bakplanet och de vinklade 
AdvancedTCA hankontakterna används 
på PCBn i systemet. Båda versionerna 
finns med lödpinnar eller press-fit kon-
takter. Svarvade kontakter används för 
lödversion. För de raka AdvancedTCA 
honkontakterna finns också en version 
tillgänglig som är laddad med tryckta 
kontakter. CONEC erbjuder 22, 30 och 
34-poliga versioner. För speciella krav - 
kontakta oss för mer info.

Utförande
22, 30, 34 pos

Pin Socket

Svarvade kontaktpinnar ü ü

Tryckta kontaktpinnar ü

Arbetsström, kraft up to 30 A

Arbetsström, signal up to 2 A

Kontaktlayout 8 kraft/26 signal

Terminering

Raka lödpinnar ü

Vinklade lödpinnar ü

Press-fit ü ü

Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.
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Micro TCA-don

CONEC erbjuder komplett sortiment av 
MicroTCA.0 kontakter. Kontakter av ans-
lutningstyper 7W2 och 9W4 finns med 
genomgående hål eller för SMT. CONEC 
levererar även versioner med inbyggd låg-
passfilter. Power Module levererar ström 
via Power Output Connector, ett tvådelat 
hybridkontaktdonsystem, i MicroTCA bak-
planet. CONEC "AdvancedMC" kontaktdon 
med Pressfit kontakter har en extra intern 
skärmning, vilket garanterar en snabb och 
säker höghastighetsöverföring av  för data.  

Utförande Input Output Avancerat
MC kontaktdon

Layout 7W2, 9W4 24 kraft / 72 signal 170 High Speed Signal

Terminering

Vinklade lödpinnar ü

Press-fit, raka ü ü

Press-fit, vinklade ü

SMT, vinklade ü

Lödkoppar ü

Krimp (utan kontaktpinnar) ü

Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.

PCB kontakter
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PC104 & PC104plus
kontaktdon

CONEC erbjuder standardkontaktdon enligt  
PC/104-specifikationen med upp till 100 
kontakter per anslutning. PCB footprint  för 
PC104 kontakterna är 2,54mm. Den icke-
stackbara versionen finns i löd eller press-
fit montage. "Stack-through" version finns 
med press-fit montage och med kontakt-
längd 12,2 mm och 17,0 mm. 
PC104plus kontakten har 120 kontakter 
med en 2,0mm footprint till PCI-bussen 
enligt PC/104. Stack-through versionen 
finns med löd och press-fit montage och 
med kontakt längd på 12,2 mm.
CONEC erbjuder även kåpa för PC104plus 
kontakten samt en distans för PC104.

Typ PC104 PC104Plus

Antal kontaktpinnar 40, 64, 100 120

Material, Isolat PBT GF

Material, kontaktpinnar Kopparlegering

Terminering

Press-fit ü ü

Lödpinnar ü ü

Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.
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Kontaktdon för kretskort enligt DIN EN 60.603-2 har varit en 
del av Conecs produktsortiment i många år. Dessa kontakter 
används i utrustning för data-, mät-och styrteknik samt kraft-
matning och i industriell elektronik. Fördelen med produkt- 
familjen är att kontaktdonen har samma eller liknande typ av 
installation. Inom denna kontaktserie finns varianterna B, C, 
D, E, F, G, H, M & R tillgängliga. Beroende på kontakttäthet 
kan kapaciteten variera från låg- ,mellan- upp till hög ström-
ledningsförmåga. 

Produktfamiljen inkluderar även halva konfigurationer.
M-kontakterna i denna serie ger möjlighet att kombinera 
signal-, koaxial och starkströmskontakter inom ett interface. 
Den nuvarande maxbelastningen för starkströmskontakter är 
upp till 40A. Möjligheten till dessa kontaktkombinationer ger 
en stor fördel för att spara utrymme och minska kostnaderna.

DIN EN 60603-2
kontaktdon

PCB kontakter

Utförande Typ Mixad version Typ

B B/2 C C/2 R R/2 D E F G H F H M M/2

Antal kontakter

32, 
64

16, 
32

32, 
64, 
96

16, 
32, 
48

32, 
64, 
96

32, 
48

16, 
32

32, 
48

32, 
48

64 up to
15 24 Signal

7 Power

78 Signal/
2 Ström/Coax

24 Signal/
8 Ström/Coax

30 Signal/
2 Ström/Coax

12 Signal/
4 Ström/Coax

Material, Isolat PBT GF PC Polycarbonat PBT GF

Material, kontaktpinnar Kopparlegering

Ytbehandling
kontaktpinnar

Guld över nickel silver Guld över 
nickel silver Guld över nickel

Arbetsspänning 250 V 125 V 500 V 125 V 500 V 250 V

Arbetsström   20°C
  70°C
  100°C

  2 A 
  1 A 
  0,5 A

5,5 A 
4 A 

2,5 A

15 A 
12 A 
8 A

5,5 A 
4 A 

2,5 A

15 A 
12 A 
8 A

2 A
40 A starkström

Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.
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CONECs kontaktdon enligt DIN 41617 
används i flera olika industriella applika-
tioner. Produktområdet innefattar hon- och 
hankontakter med 13, 21 och 31 kontakt-
pinnar. Montagetyperna är raka, vinklade 
för PCB, samt även med lödkoppar för 
handlödning. Kontakterna finns med silver 
eller guldplättering beroende på applika-
tion. Utöver detta finns även en adapter-
lösning som koverterar från DIN 41617 till 
DIN EN 60603.

DIN 41617
kontaktdon

Utförande DIN 41617
DIN 41617/

DIN EN 60603

Antal kontaktpinnar
13
21 
31

31
32

Material, isolator PBT GF

Material, kontaktpinnar Kopparlegering

Arbetsspänning 250 V

Arbetsström Klass 1 upp till 4A
Klass 3 upp till 2 A 4A

Terminering

Raka lödpinnar ü

Vinklade lödpinnar ü

Lödkoppar ü ü

Wire-wrap ü

Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.
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PCB kontakter

DIN 41651
kontaktdon 

CONECs flatkabeldon är konstruerade enligt DIN 41651 och 
finns tillgängliga från 6 upp till 64 positioner. Dessa kontaktdon 
accepterar flatkablar med tvärsnittet AWG 28 och kretskorts-
layout på 1,27mm. Trådarna ansluts genom IDC. Motsvarande 
kontaktdon för kretskort finns både som rak och vinklad version.

Flatkabeldon med och utan dragavlastning finns tillgängliga. 
Båda kontakterna har en kodning för att förhindra felkoppling. 
CONEC erbjuder Flatkabeldon för direkt PCB anslutning med 
2,54 mm x 2,54 mm layout och i DIP-format från 4 upp till 64 
positioner.

Utförande / Typ DIN 41651 DIP + PCB DIN 41612-IDC CBL CSU

Antal kontaktpinnar 6-64 4-64 9-64 5-40 5-100

Material, isolat PBT GF PA

Material, kontaktpinnar Copper alloy

Kontaktplättering Guld över nickel Guld över nickel
eller tennplättering Guld över nickel Guld över nickel

eller tennplättering

Arbetsspänning 250 V 250 V

Arbetsström          1A 5 A

Terminering

Raka lödpinnar ü Löd till IDC ü ü

Vinklade lödpinnar ü ü ü

IDC ü ü

Tabellen visar bara en allmän överblick. Vissa varianter är eventuellt inte tillgängliga.
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Kundanpassningar

Söker du en speciell produktlösning? 
CONECs erfarna designteam hjälper dig med:

 Speciella lösningar för just dina specifikationer 
 Prototyper och små serier 
 Lösningar för IP-klassning för tuffa miljöer

Din specialist för design och produktion av kundanpassade produkter



Encitech
Rörkullsvägen 4
302 41 HALMSTAD

Tel: 035-15 13 90
Fax: 035-15 13 99
e-mail: info@encitech.com
web: www.encitech.com

MS130409-SWE

Kabelmonterade kontaktdon:

PCB-monterade kontaktdon:

Kapslingar & Installation:

Om oss:

Encitech är ett svenskt företag med 40 års erfarenhet av konstruktion, tillverkning och global distribution av 
elektroniska komponenter. Vår kärnverksamhet är tillverkning av kåpor och kontaktdon, för både kabel och 
kretskort. 

Utöver vårt egentillverkade produktsortiment är Encitech också en distributör för flera välkända fabrikat. 
Detta innebär att vi kan erbjuda produkter och lösningar för många branscher, vilket inkluderar järnvägssystem, 
tung industri, medicinskteknisk utrustning, militär utrustning, telekommunikation och den marina marknaden. 

Våra egentillverkade produkter marknadsförs under varumärket Encitech™ och säljs via vårt nätverk av åter-
försäljare och dotterbolag runt om i världen.

Produktsortiment:

 D-Sub Kåpor Kontaktdon IP67/68 Kontaktdon Ingjutning / Kablage

 Apparatskåp Flänsar & Förskruvningar Luftkonditionering Installationstillbehör

 Kontaktdon Säkringar Filtermoduler Strömförsörjning


