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OMNIMATE Housing - CH20M sorozat
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Germany
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Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

 
Típus SAMPLE LP CH20M6
Rendelési szám 1171090000
Verzió Példa elektronikaházra, OMNIMATE Housing

- CH20M sorozat , NYÁK egyéni összeszereléshez,
CH20M22, Szélesség: 6.1 mm

GTIN (EAN) 4032248962778
Menny. 1 Stück
 

 

 

Az elektronika világának egy szelete

A csak 6,1 mm vastagságú, széles választékú kompakt
alkalmazások eredete ennél az elektronikai fejlesztési
tapasztalatnál lelhető fel.

A modulos házkialakítás sokféle intelligens szolgáltatás
tervezését támogatja:

• A lehető legnagyobb tervezési szabadság a nagy
(6800 mm²) összfelületű NYÁK – lehetővé teszi a
legnagyobb alkatrész összeállítást és a helytakarékos
kialakítást a reflow-kompatibilis THR kapcsokkal.

• Testre szabott kialakítási lehetőségek lézerrel
nyomtatott és házszínekkel, egyéni feldolgozási
lehetőségekkel, változatos megnyomtatással, és
könnyen feliratozható, csuklópántos fedéllel

• A legnagyobb feldolgozási hatékonyság a
reflow-kompatibilis csatlakozó elemekkel a reflow
forrasztáshoz a gép-kész szalagos csomagolás számára.

• Hibamentes összeállítási és forrasztási
folyamatok optimalizált keret és csatlakozóadapter
kialakításokkal a NYÁK-on, ami tökéletes illeszkedés és
elhelyezést ad a csatlakozóelemek számára

• Gyors beszerelés a "Wire Ready" tulajdonsággal vagy
a többcélú Multi-Tool csavarfejekkel

Az elektronikai fejlesztők kiváló tapasztalataival és a
Weidmüller kompetenciájával - új szinergiákat készítünk
az elektronikai alkalmazások számára.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=hu&ObjectID=1171090000
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Méretek és tömegek
 
Szélesség 6,1 mm   Szélesség (coll) 0,24 inch
Nettó tömeg 22 g    
 

Rendszer karakterisztika
 
Változat NYÁK egyéni

összeszereléshez,
CH20M22

   

 

Anyagjellemzők
 
Szigetelőanyag PA 66 GF 30   Szigetelőanyag csoport II
CTI ≥ 550   Tárolási hőmérséklet, min. -40 °C
Tárolási hőmérséklet, max. 85 °C   Max. relatív páratartalom tárolás közben 80 %
Üzemi hőmérséklet, min. -40 °C   Üzemi hőmérséklet, max. 120 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. -25 °C   Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. 85 °C
 

Besorolások
 
ETIM 5.0 EC002504   ETIM 6.0 EC001031
eClass 6.2 27-18-05-05   eClass 7.1 27-18-05-05
eClass 8.1 27-18-05-05   eClass 9.0 27-18-27-02
eClass 9.1 27-18-27-92    
 

Jóváhagyások
 
ROHS Megfelel
 

Letöltések
 
Brochure/Catalogue MB DEVICE MANUF. EN

FL 72H SAMPLE SER EN
PO OMNIMATE EN

Engineering Data PCB Reference Layout
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