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Styki magnetyczne są wytrzymałe, a ich
jednoczęściowa konstrukcja eliminuje konieczność
stosowania dodatkowych wtyczek. Zwarta konstrukcja
umożliwia korzystanie ze styku w ciasnych miejscach
bez konieczności kupowania drogich miniaturowych
akcesoriów. Do zastosowań standardowych i w
obszarach, gdzie jest mało miejsca.
Styki są dostępne w kolorze białym lub brązowym.
Certyfikaty i homologacje
Obszar

Zgodność z przepisami/cechy jakości

Europa

CE

Stany Zjednoczone

UL

cULus: AMQV: Connectors and Switches
(UL634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORDC634)

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji
Informacje dotyczące zgodności
Styki magnetyczne są zgodne z panelami sterowania
akceptującymi wejścia.

u

Zamknięta pętla

u

Czuły, nieprzywierający kontaktron rodowy

u

Długie zagięte przewody utrzymują odpowiednią
odległość między spoiwem lutowniczym a szklaną
częścią kontaktronu

u

Dwa spoiwa lutownicze na kablu

u

Odporna na uszkodzenie gruba obudowa z plastiku

Parametry techniczne
Parametry elektryczne
Maksymalne napięcie robocze
(V DC)

100

Maks. prąd przewodzenia w A

1

Maksymalne obciążenie styków w
W

10

Maks. początkowa rezystancja
styku w MΩ

100

Typ przełącznika

jednostykowy (SPST)

Maksymalne napięcie
przełączania w V AC/V DC

110/100

Maksymalne natężenie prądu
przełączającego (A)

0.5

Parametry mechaniczne
Szerokość szczeliny (cm)

1.5

Szerokość szczeliny (cale)

0.6

Wymiary (cm) (Ø x głęb.) (styk)

0,9 x 1,9

Wymiary (cale) (Ø x głęb.) (styk)

0,35 x 0,75
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Informacje do zamówień

Wymiary (cm) (Ø x głęb.)
(magnes)

0,9 x 1,9

Wymiary (cale) (Ø x głęb.)
(magnes)

0,35 x 0,75

Typ kabla

Standard przewodów 22 AWG

Brązowy kontaktron wpuszczany ze złączami
zaciskowymi. Średnica: 0,9 cm; szerokość szczeliny:
1,5 cm. Zestaw zawiera dziesięć styków oraz
dziesięć magnesów.

Długość kabla (cm)

30.5

Numer zamówienia ISN-CSTB-10B

Długość kabla (cale)

12

ISN-CSTB-10B CNTCT 3/8STUBBY B-10PK

Parametry środowiskowe
Minimalna temperatura robocza
(°C)

-40

Maksymalna temperatura robocza
(°C)

60

Minimalna temperatura robocza
(°F)

-40

Maksymalna temperatura robocza
(°F)

140

ISN-CSTB-10W Styk, 3/4", krótki, biały, 10szt.

Biały kontaktron wpuszczany ze złączami zaciskowymi.
Średnica: 0,9 cm; szerokość szczeliny: 1,5 cm Zestaw
zawiera dziesięć styków oraz dziesięć magnesów.
Numer zamówienia ISN-CSTB-10W
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