Delock Adapter Parallel DB25 female to Terminal Block 26 pin
with Enclosure
Descriere scurta
Acest adaptor pentru bloc de conexiuni de la Delock poate
fi utilizat pentru a conecta fire neizolate. Astfel, adaptorul
este util nu doar pentru aplicaţii industriale specifice, ci şi
pentru hobby-uri, de ex., modele de trenuleţe.
Protejat de carcasă
Carcasa din plastic protejează PCB-ul de murdărie și
daune.
Reducere a uzurii
Reducerea uzurii integrate fixează cablul în carcasă.

Specification
• Conectori:
1 x Paralel DB25 mamă cu şuruburi
1 x bloc de conexiuni cu 26 pini
• Alocare pin: 1:1
• Camă 1 - 16 pini: 5,00 mm
• Camă 17 - 26 pini: 3,81 mm
• Utilizabil pentru un cablu de la 26 la 18 AWG
• Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 105 °C
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 64,8 x 56,4 x 25,0 mm

Nr. 66267
EAN: 4043619662678
Țara de origine: China
Pachet: Pungă din plastic cu
închidere tip fermoar

Cerinte de sistem
• Un DB, 25 pini tată liber
Pachetul contine
• Adaptor
• 1 x dispozitive pentru reducerea uzurii
• 2 x șuruburi de blocare
Imagini
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Interface
Conector 1:

1 x Paralel DB25 mamă cu piulițe

Conector 2:

1 x bloc de conexiuni cu 26 pini

Technical characteristics
Temperatură în stare de funcționare:

-20 °C ~ 105 °C

Physical characteristics
Pitch distance:

1 - 16 pini: 5,00 mm
17 - 26 pini: 3,81 mm

Conductor gauge:

26 - 18 AWG

Lungime:

64,8 mm

Width:

56,4 mm

Height:

25,0 mm
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