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u Zamknięta pętla

u Typ miniaturowy

u Specjalny klej nie odpada, nie wysycha i nie zamarza

u Boczne przewody

Styki są drobne i wąskie i zawierają specjalny klej,
który nie kruszy się po wyschnięciu ani w ekstremalnie
niskich temperaturach. Do montażu w miejscach o
ograniczonej przestrzeni.
Styki są dostępne w kolorze białym lub brązowym.

Certyfikaty i homologacje

Obszar Zgodność z przepisami/cechy jakości

Europa CE

Rosja GOST ТС N RU Д-NL.МН09.В.00334 EAC

Stany Zjedno-
czone

UL cULus: AMQV: Connectors and Switches
(UL634), AMQV7: Connectors and Swit-
ches Certified for Canada (ULC/ORD-
C634)

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Informacje dotyczące zgodności
Styki magnetyczne są zgodne z panelami sterowania
akceptującymi wejścia.

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Maksymalne napięcie robocze
(V DC)

30

Maks. prąd przewodzenia w A 0.5

Maksymalne obciążenie styków w
W

1

Maks. początkowa rezystancja
styku w MΩ

100

Typ przełącznika jednostykowy (SPST)

Maksymalne napięcie
przełączania w V AC/V DC

24/24

Maksymalne natężenie prądu
przełączającego (A)

0.1

Parametry mechaniczne

Szerokość szczeliny (cm) 1.1

Szerokość szczeliny (cale) 0.44

Wymiary (cm) (wys. x szer. x
głęb.) (styk)

2,69 x 0,69 x 0,48



Wymiary (cale) (wys. x szer. x
głęb.) (styk)

1,06 x 0,27 x 0,19

Wymiary (cm) (wys. x szer. x
głęb.) (magnes)

2,69 x 0,69 x 0,48

Wymiary (cale) (wys. x szer. x
głęb.) (magnes)

1,06 x 0,27 x 0,19

Typ kabla Standard przewodów 22 AWG

Długość kabla (cm) 30.5

Długość kabla (cale) 12

Parametry środowiskowe

Minimalna temperatura robocza
(°C)

-40

Maksymalna temperatura robocza
(°C)

60

Minimalna temperatura robocza
(°F)

-40

Maksymalna temperatura robocza
(°F)

140

Informacje do zamówień

ISN-C45-B CNTCT SUPSTK MINI-10PK
Brązowy kontaktron do montażu powierzchniowego.
Zestaw zawiera standardowy magnes i specjalny klej.
Zestaw zawiera dziesięć styków oraz dziesięć
magnesów.
Numer zamówienia ISN-C45-B

ISN-C45-W Styk miniaturowy, przykl., biały, 10szt
Biały kontaktron do montażu powierzchniowego.
Zestaw zawiera standardowy magnes i specjalny klej.
Zestaw zawiera dziesięć kontaktronów oraz dziesięć
magnesów.
Numer zamówienia ISN-C45-W
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