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APLIKACJE
Złącza M8, M12 i inne wersje
okrągłe, złącza prostokątne, w tym
modułowe i hybrydowe, wersje do
łączenia słabo- i silnoprądowe, służące do podłączania sygnałów do
urządzeń lub bezpośrednio do płytek
drukowanych, złącza jedno- i wielopinowe – liczba typów stosowanych
dzisiaj wyrobów jest bardzo duża.
Również sposoby montażu przewodów – czy to w postaci tradycyjnych
zacisków śrubowych czy też styków
sprężynowych – są różne. Odmienne są wreszcie pokrycia samych styków oraz materiały obudów, a także
rozwiązania technologiczne zapewniające odporność na czynniki środowiskowe. Producenci złączy wprowadzają zazwyczaj w obrębie swoich
wyrobów własne standardy dotyczące ich budowy, co dodatkowo zwiększa asortyment elementów dostępnych na rynku.
Mnogość występujących złączy
jest pochodną liczby ich aplikacji oraz obszarów zastosowań. Produkty te stosowane są w przemyśle,
w szczególności w branży budowy maszyn i urządzeń, w energetyce (lub szerzej – zasilaniu i dystrybucji energii elektrycznej), a także
w transporcie – przede wszystkim
szynowym. Ich domenami są też:
elektronika, aplikacje w górnictwie
oraz różne zastosowania specjalne
– np. w obszarach zagrożonych wybuchem i wojskowe. Wymieniona
kolejność jest zbieżna obszarami
najczęstszego wykorzystania złączy przemysłowych w kraju, co
przedstawione zostało na rys. 1.
Dodatkowo, co można zauważyć
odnosząc ją do wyników publikowanych w poprzednich raportach
rynkowych w APA (a takich publikacji było już pięć), jest ona dosyć
niezmienna. W szczególności branża produkcji maszyn i energetyka
zawsze były liderami zestawienia –
i tak jest też obecnie.
W raporcie publikujemy również
statystykę wiodących odbiorców
złączy przemysłowych, jeżeli chodzi o profil ich działalności. Tutaj

również mamy do czynienia z wynikami analogicznymi do badań publikowanych w latach poprzednich. Złącza to produkty na tyle uniwersalne,
że trafiają one bezpośrednio do klientów końcowych, są kupowane przez
producentów maszyn i urządzeń oraz
integratorów systemów. Udział tych
odbiorców w całości rynku, jak zobrazowano to na rys. 2, jest zbliżony.
81,$(8523(-6.$320$*$
&+,1<6=.2'=k
Do czynników prorozwojowych o charakterze wykraczającym
poza lokalny rynek zaliczyć można
przede wszystkim te związane z Unią
Europejską. Dostawcy złączy wskazywali na możliwość realizacji wdrożeń przez ich klientów, w szczególności w zakresie modernizacji parków

maszynowych i instalacji infrastrukturalnych, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych. Stwierdzenie to należy odnieść nie tyle do sytuacji dzisiaj,
tj. na przełomie 2015 i 2016 roku, ale
generalnie do tego, co działo się na
rynku przez ponad dekadę przynależności Polski do struktur unijnych.
Zdaniem części respondentów tym,
co również pomagało, były… przepisy i dyrektywy unijne. Nasza branża podlega licznym regulacjom – np.
dotyczącym efektywności energetycznej silników, możliwości wykorzystania w produktach materiałów takich
jak ołów czy rozporządzeniom w zakresie bezpieczeństwa maszynowego.
Wszystkie one są de facto stymulantami rozwoju rynku, wymuszając ciągłą ewolucję ofert dostawców i rozwój
technologiczny.
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Z drugiej strony występuje wiele czynników hamujących rozwój
również o charakterze paneuropejskim, a wręcz globalnym. Dzisiaj
o wykorzystaniu złączy w projektach decyduje się na poziomie korporacyjnym, podczas wyboru preferowanych dostawców, co jest sporym
utrudnieniem dla lokalnie działających przedsiębiorstw. Również konkurencja w omawianej branży uznawana jest za silną (tak stwierdziło
trzech na czterech ankietowanych
przez nas dostawców – patrz rys. 3).
Cześć z nich, szczególnie oferentów
produktów markowych, wskazywało też na dużą konkurencję ze strony producentów dalekowschodnich,
którzy oferują tańsze złącza lub pro-

dukty alternatywne. Na część zastosowań – specjalizowanych i takich,
gdzie stawiane są wysokie wymogi co
do jakości i niezawodności złączy, nie
ma to aż tak dużego wpływu, natomiast na cały rynek już tak.
DYNAMIKA RYNKU
KRAJOWEGO
Patrząc na komentarze dostawców
dotyczące rodzimego sektora dystrybucji złączy, można odnieść wrażenie, że dotyczą one dwóch rynków,
a w każdym razie branż przemysłowych o różnej dynamice. Z jednej bowiem strony po stronie czynników prorozwojowych wymieniane
są: wzrost w przypadku branży produkcji maszyn, rozbudowa i moder-

nizacja przemysłu, energetyki (w tym
odnawialnej) i branży infrastrukturalnej, z drugiej zaś dostawcy twierdzą,
że Polskę cechuje słaby rozwój gospodarczy, a innowacyjność jest tu cały
czas na niskim poziomie. Pojawiają się też sformułowania, jakoby koniunktura na rynku była dobra, popyt
wewnętrzny silny i działało u nas wielu rodzimych producentów urządzeń,
z drugiej strony dostawcy mówią zaś
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o ograniczaniu kosztów inwestycji
oraz braku środków. W tym przypadku tak naprawdę obydwie strony mają
rację. Liczne zastosowania złączy, różne wymogi klientów i różnice technologiczne sprawiają, że rynek nie jest
jednorodny – podobnie rzecz ma się
z jego ocenami.
Do czynników hamujących rozwój branży zaliczony został przede
wszystkim wymóg klientów co do
niskiej ceny złączy. Na rys. 4 opisano to jako „cena, cena, jeszcze raz cena” i trudno lepiej oddać istotę tego zagadnienia. Presja
na obniżanie kosztów zakupu złączy w ostatnich latach przybierała
na sile, a kwestia ta stała się jednym
z kluczowych tematów pojawiają-
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cych się w rozmowach dostawców
komponentów z ich klientami. Dodatkowo idzie za nią zmniejszanie
się marżowości produktów, co było

również istotnym problemem sygnalizowanym przez respondentów.
Oczywiście ze względu na różnorodność omawianych wyrobów nie
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musi to być bezwzględnie obowiązujące – w szczególności dotyczyć
produktów wysoce zaawansowanych
technicznie. Z drugiej strony pojawiło się stwierdzenie z drugiego bieguna – „oferta drogich producentów
powoduje u niektórych klientów odwrót od stosowania złączy”. Ponownie mamy dysonans, co należy uznać
za cechę omawianego rynku.
Pomimo powyższego ogólne oceny
sytuacji w branży na przełomie 2015
i 2016 roku są pozytywne. Ponad 80%
ankietowanych osób stwierdziło, że
w omawianym sektorze sytuacja jest
dobra, a blisko 20% że jest ona nawet

bardzo dobra. Wynik ten jest lepszy niż
dwa lata temu i nieznacznie gorszy niż
w 2011 roku, kiedy obserwować można było pokryzysowe odbicie się rynku. Zdaniem około połowy ankietowanych osób sytuacja poprawia się, reszta
uznała, że jest ona niezmienna (patrz
rys. 3). Nikt z ankietowanych nie przyznał, że idzie ku gorszemu, co samo
w sobie jest dobrym prognostykiem.
NIEWIELKA STANDARYZACJA
ļ&=<=k&=$02'82:(
3202*k"
Głównym „technologicznym”
problemem rynku złączy przemy-

0DUHN-XFKLPLXN
+$57,1*3ROVND

 -DNLHVÈSUHIHUHQFMHSROVNLFKNOLHQWöZ
Zb]DNUHVLH]ïÈF]\SU]HP\VïRZ\FK"
:\PDJDQLDORNDOQHJRU\QNXGRW\F]ÈFH
]ïÈF]\SU]HP\VïRZ\FKVÈEDUG]R]UöĝQL
FRZDQH1DMF]ÚĂFLHMVÈRQHGHWHUPLQRZDQHNRQNUHWQ\PL
SRWU]HEDPLGDQHMDSOLNDFML]DWHPZbSUDNW\FHZ\PDJD
QLD]PLHQLDMÈVLÚSU]H]FDï\F]DV,VWQLHMÈSU]\W\PSHZ
QHZVSöOQHPLDQRZQLNLGODZV]\VWNLFKDSOLNDFMLWDNLH
MDNQLH]DZRGQRĂÊRUD]HODVW\F]QRĂÊ]ïÈF]\8ĝ\WNRZQLN
GHF\GXMÈFVLÚQD]DVWRVRZDQLH]ïÈF]DPDQDFHOXSRG
QLHVLHQLHVWDQGDUGXXĝ\WNRZDQLDV\VWHPXļQS]\VNXMÈF
GRGDWNRZÈ RFKURQÚ V]\ENRĂÊ ïÈF]HQLD RUD] LQWHJUD
FMÚZLHOXUöĝQHJRURG]DMXPHGLöZ]DSRPRFÈMHGQH
JR]ïÈF]D
3RZ\ĝV]HSRZRG\SURZDG]ÈQDMF]ÚĂFLHMGRVWRVRZD
QLD]ïÈF]\PRGXïRZ\FK3URGXNW\]bVHULL+DQ0RGXODUVÈ
QLHNZHVWLRQRZDQ\PVWDQGDUGHPïÈF]HQLRZ\PZbSU]H
P\ĂOHļZ\NRU]\VW\ZDQHVÈ]DUöZQRSU]H]ZLHONLH]DNïD
G\SURGXNF\MQHMDNLbPDïHSU]HGVLÚELRUVWZD3U]\F]\QÈ
WHJRVWDQXU]HF]\MHVWIDNWĝHEXGRZDWHJRW\SX]ïÈF]D
SU]\SRPLQDEXGRZDQLHV\VWHPX]bNORFNöZ3U]\NïDGRZR
JG\XU]ÈG]HQLHSRWU]HEXMHSRGïÈF]HQLD]bNRPELQDFMÈ
GDQ\FK V\JQDïöZ ]DVLODQLD SQHXPDW\NL ĂZLDWïRZR
GöZF]\WHĝPRGXïöZF]XMQLNRZ\FKPRĝOLZHMHVW]EX
GRZDQLH WDNLHJR LQG\ZLGXDOQHJR ]ïÈF]D 1DV]D VHULD
PRGXïRZD]DZLHUDSRQDGUöĝQHJRURG]DMXPRGX
ïöZ-HĂOLFKRG]LRbEH]SLHF]HñVWZRLbMDNRĂÊWRQDMOHS
V]\PGRZRGHPQDV]HURNLHX]QDQLHQDV]\FK]ïÈF]\SU]H]
Xĝ\WNRZQLNöZMHVWZLHOROHWQLHLbSRZV]HFKQHLFKVWRVR
ZDQLHRUD]WRĝHVïRZRķKDUWLQJLĵVWDïRVLÚQDU\QNX
V\QRQLPHPGOD]ïÈF]\
 -DF\ GRVWDZF\ ]ïÈF]\ G]LDïDMÈ QD U\QNX" &]\P VLÚ
Z\UöĝQLDFLH"
1DU\QNXVSRWNDÊPRĝQDGRVWDZFöZUöĝQHJRW\SX
SURGXFHQWöZ G\VWU\EXWRUöZ SRĂUHGQLNöZ OXE PDïH
ğUP\ ķJDUDĝRZHĵ 3ROHFDP\ ]DZV]H ]DVWDQRZLÊ VLÚ
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słowych jest różnorodność rodzajów wykonywanych połączeń, a co
za tym idzie – mnogość standardów
samych złączy. Oczywiście istnieją
pewne najpopularniejsze wykonania

SU]HGZ\ERUHPPLHMVFDLbURG]DMXNXSRZDQ\FKUR]ZLÈ
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SURFHQWXFDïRĂFLRZ\FKNRV]WöZPDV]\QLbXU]ÈG]HñVWÈG
WHĝZDUWRUR]ZDĝ\ÊF]\VWRVRZDQLHZHUVMLRbQLHVSUDZ
G]RQHMMDNRĂFLMHVWWHJRZDUWHļ]ZïDV]F]DSRGNÈWHP
SHZQRĂFLSUDF\:bSU]\SDGNXDZDULLNRV]W\SU]HVWRMöZ
VÈERZLHPQLHSRUöZQ\ZDOQLHZ\ĝV]H
6SRW\NDP\NOLHQWöZNWöU]\SRVSUDZG]HQLXUöĝQ\FK
UR]ZLÈ]DñïÈF]HQLRZ\FKZ\ELHUDMÈQDV]HSURGXNW\VWD
ZLDMÈFRVWDWHF]QLHQDSHZQRĂÊLbMDNRĂÊ+$57,1*ĂZLÚWX
MHREHFQLHOHFLHVZRMHJRLVWQLHQLDļğUPDSU]H]QDF]D
URF]QLHNLONDSURFHQWVZRMHJRREURWXQDEDGDQLDLbUR]
ZöM G]LÚNL WHPX QDV]H SURGXNW\ VÈ Z\ERUHP QXPHU
MHGHQXb]GHF\GRZDQHMZLÚNV]RĂFLNOLHQWöZZbUöĝQ\FK
EUDQĝDFK :DUWR QDGPLHQLÊ ĝH PDP\ WX GR F]\QLH
QLD]bQLHXF]FLZÈNRQNXUHQFMÈ1LHGDZQRRSLV\ZDOLĂP\
V\WXDFMÚ QDUXV]Hñ SDWHQWRZ\FK Lb SURGXNFMÚ SRGUöEHN
QDV]\FKSURGXNWöZZb&KLQDFKļGHF\]MÈVÈGXğUPD]DM
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 -DNLHVÈQRZRĂFL":bMDNLPNLHUXQNXUR]ZLMDï\VLÚEÚGÈ
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=ïÈF]DEÚGÈHZROXRZDï\ZUD]]bZ\PDJDQLDPLU\Q
NX-XĝMDNLĂF]DVWHPX+$57,1*]DSUH]HQWRZDï]ïÈF]D
]b ZEXGRZDQ\PL PRGXïDPL SRPLDURZ\PL QDSLÚFLH
SUÈGWHPSHUDWXUDZLOJRWQRĂÊ JG]LHZDUWRĂFLPLHU]R
Q\FKSDUDPHWUöZSRGDZDQHVÈQDZ\ĂZLHWODF]X]LQWH
JURZDQ\P Zb ]ïÈF]X 1D WHJRURF]Q\FK WDUJDFK 7 UDNR
Zb*GDñVNX]DSUH]HQWRZDOLĂP\]bNROHLVZLWFKHSU]HP\
VïRZHZbIRUPLHPRGXïöZ]bVHULL+DQ0RGXODU
1DMQRZV]HUR]ZLÈ]DQLDïÈF]HQLRZHZ\FKRG]ÈSR]DV]D
EORQJQLD]GRZW\F]NDļVÈWRMXĝFDïHVNU]\QLHLQIUDVWUXN
WXUDOQHïÈF]ÈFHZbVRELHZLHOHW\SöZPHGLöZ:bQDV]HM
RIHUFLHVÈMXĝVHULHREXGöZ]ïÈF]\+DQ03OXVSRNU\WHSROL
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ĝHñPHFKDQLF]Q\FK]DSHZQLDRGSRUQRĂÊQDFKHPLNDOLD
LbPJLHïNÚVROQÈLWG2JöOQLHSDQXMÈFDWHQGHQFMDPLQLDWX
U\]DFMLGRW\F]\UöZQLHĝ]ïÈF]\ļUR]ZLMDQHVÈLbZSURZDG]D
QHGRVSU]HGDĝ\FRUD]PQLHMV]HUR]ZLÈ]DQLDïÈF]HQLRZH

]ïÈF]D SU]HP\VïRZH

7HFKQRORJLF]QH

5\QNRZHEL]QHVRZH

3URUR]ZRMRZH

+DPXMÈFHUR]ZöM
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ľ 0RGHUQL]DFMHZbHQHUJHW\FH
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LQZHVW\FML]bIXQGXV]\XQLMQ\FK
ľ =DPöZLHQLDSXEOLF]QH
ľ 5R]ZöMU\QNXHQHUJLLRGQDZLDOQHM
ľ 5R]ZöMEUDQĝ\WUDQVSRUWX
V]\QRZHJR
ľ 1RUP\LbG\UHNW\Z\XQLMQH
ľ 5R]ZöMV\VWHPöZPRGXïRZ\FK
ľ 5RVQÈF\SR]LRP]ïRĝRQRĂFL
WZRU]RQ\FKZb3ROVFHUR]ZLÈ]Dñ
ľ 1RZHWHFKQRORJLHLb]DVWRVRZDQLD
ľ 0LQLDWXU\]DFMD
ľ 0RGXïRZRĂÊV\VWHPöZNRñFRZ\FK
ľ (ODVW\F]QRĂÊSURGXFHQWöZ
ZbZ\NRQ\ZDQLXZHUVMLVSHFMDOQ\FK

ľ 'XĝDNRQNXUHQFMDJOREDOQD
ľ 7DñV]HSURGXNW\ğUP
GDOHNRZVFKRGQLFK
ľ %UDNLQQRZDF\MQRĂFLQDU\QNXNUDMRZ\P
ľ 2JUDQLF]DQLHNRV]WöZLQZHVW\FML
ľ ķ&HQDFHQDMHV]F]HUD]FHQDĵ
ľ &RUD]QLĝV]HPDUĝHSURGXFHQWöZ
LbGRVWDZFöZ
ľ 1DGPLHUQHREFLÈĝHQLDğVNDOQH
ľ 'RVWÚSQRĂÊGïXJLHF]DV\GRVWDZ
ľ 0Dï\VWRSLHñVWDQGDU\]DFML
ľ 0QRJRĂÊXĝ\ZDQ\FKUR]ZLÈ]Dñ
ľ 6WRVRZDQLHRNDEORZDQLD
ķQDV]W\ZQRĵ
ľ .RQLHF]QRĂÊPLQLDWXU\]DFML
SU]\]DFKRZDQLXSDUDPHWUöZ
HOHNWU\F]Q\FKLbPHFKDQLF]Q\FK
ľ 7HFKQRORJLHEH]SU]HZRGRZH

5\V

&]\QQLNLZSï\ZDMÈFHQDUR]ZöMEUDQĝ\]ïÈF]\SU]HP\VïRZ\FKZb3ROVFH

– choćby M12, RJ-45, złącza prostokątne czy, w przypadku elektroniki,
terminal-bloki i złącza koncentryczne, aczkolwiek liczba stosowanych
rozwiązań jest sumarycznie duża.
Stąd też pewnym pomysłem, który
przyjął się w branży, była modularyzacja tych produktów. W standar-

dowej obudowie (lub jednej z kilku
standardowych rodzajów) montowane mogą być elementy służące do
transmisji sygnałów i danych, przesyłania prądów o większym natężeniu
(połączenia silnoprądowe) i innych
mediów. Konstrukcja ta uwzględnia
zwykle czynniki związane z bezpie-

czeństwem, w tym w zakresie oporności na przebicie czy ekranowania
połączeń sygnałowych od silnoprądowych oraz kodowania modułów.
Ma to minimalizować ryzyko pomyłki przy montażu oraz zwiększać
niezawodność złącza w całym cyklu
jego życia.

3ROHFDQ\SURGXNW

:LÈ]NLNDEORZHUHDG\FKDLQLbUHDG\FDEOH
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VLOQRSUÈGRZH Lb V\JQDïRZH -HVWHĂP\ HODVW\F]QL MHĂOL
FKRG]LRbZ\EöUSURGXFHQWDZW\F]HNRUD]GRUDG]DP\
NOLHQWRPQDMEDUG]LHMRGSRZLHGQLSURGXNW
:b RIHUFLH UHDG\FDEOH PDP\  SU]HZRGöZ GRVWÚSQ\FKZSURVW]bNDWDORJX]bWHUPLQDPLMXĝRGJRG]LQ 6È WR JïöZQLH SU]HZRG\ ]JRGQH ]H VWDQGDUGDPLSURGXFHQWöZQDSÚGöZWDNLFKMDNQS6LHPHQV
/HQ]H 6(: % 5 +HLGHQKDLQ %HFNKRII %
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:UD]]bUR]ZRMHPğUP\ZbURNXRWZRU]\OLĂP\
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Omawiane technologie popularyzują się w przemyśle już od kilku
lat, a złącza tego typu – wraz szeroką ofertą modułów, znaleźć można przynajmniej u kilku producentów przedstawionych w tabelach
raportowych. Oferta dostawców
rozciąga się też na wersje hybrydowe (kilka rodzajów mediów, ale

bez możliwości modułowego składania złącza) oraz specjalistyczne
(np. modułowe o wysokiej odporności środowiskowej). Modularyzacja to proces korzystny również
dla producentów – pozwala ona
na zaoferowanie odbiorcom dużej
liczby kombinacji styków i wykonań elementów przy jednoczesnym
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jątkowo często przewijały się w odpowiedziach ankietowanych osób. O ile w przypadku złączy dla elektroniki jest ona oczywistym
kierunkiem rozwoju, o tyle proces ten następuje również w przypadku większych złączy przemysłowych, w tym silnoprądowych.
Te ostatnie w wersjach zminiaturyzowanych
wykorzystywane są w zasilaczach, kompaktowych przemiennikach częstotliwości i innych urządzeniach przeznaczonych do montażu w niewielkich przestrzeniach.
Kij ma jednak dwa końce, bowiem wraz
z miniaturyzacją zwykle konieczne jest zachowywanie parametrów elektrycznych i mechanicznych. Tymczasem duże wartości prze-
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wodzonych prądów czy napięć izolacji są w sprzeczności
z małymi fizycznymi rozmiarami złączy. Sprawia to, że
producenci poszukują tu nowych rozwiązań – np. w zakresie sposobów montażu przewodów zapewniających
duże powierzchnie styku czy też użycia materiałów kompozytowych zapewniających odpowiednio wysoką izolację pomiędzy stykami.
Wielu dostawców wskazało również szybkość i prostotę montażu jako wysoce pożądane cechy współczesnych złączy. Wymogi te spełniane są poprzez użycie
wersji z zaciskami sprężynowymi zamiast śrubowych lub
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bazującymi na innych nowatorskich
sposobach montażu – w szczególności nie wymagających stosowania
(specjalistycznych) narzędzi. Urządzenia i maszyny przemysłowe muszą być szybko serwisowane, przez co
koniecznością jest użycie złączy pozwalających na sprawny i niezawodny montaż kabli, szybkie łączenie całych urządzeń, a także podłączanie
i rozłączanie modułów wchodzących
w skład systemów.

Po stronie czynników hamujących rozwój branży wymieniane
były natomiast przede wszystkim
alternatywne do stosowania złączy technologie łączenia. Można do
nich zaliczyć stosowanie tzw. okablowania na sztywno, czy też korzystanie z komunikacji bezprzewodowej, która w naszej branży staje się
coraz popularniejszym sposobem
wymiany danych. Jeżeli zaś chodzi o same złącza, to respondenci

wskazywali na występujące problemy z ich dostępnością oraz długimi
czasami dostaw.
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Atrakcyjna cena zakupu oraz odpowiednie parametry techniczne – to
dwa kluczowe dla rodzimych odbiorców czynniki decydujące o wyborze
złączy przemysłowych. Tuż za nimi
sklasyfikowana została wysoka jakość
(patrz rys. 5), a także dostępność produktów oraz ich marka. Statystyka
ma postać niezmienną właściwie od

początku przeprowadzanych przez
nas badań rynku, a jedyne różnice są
na poziomie pojedynczych punktów
procentowych.
Wymogi co do parametrów i wysokiej jakości są jak najbardziej zrozumiałe, jeżeli weźmie się pod uwagę zastosowania omawianych złączy.
Są to produkty przeznaczone do pracy z dużymi przewodzonymi prądami, w niesprzyjających warunkach

środowiskowych (na zewnątrz pojazdów, w wysokim zapyleniu i wilgotności) oraz przy narażeniach mechanicznych (np. podczas montażu,
wielokrotnego mycia ciśnieniowego, itd.). Powinny one również działać poprawnie w długim okresie i po
wielu cyklach łączenia oraz rozłączania. Wszystko to przekłada się na wysokie wymogi co do cech i parametrów technicznych tych produktów.
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Warto dodać, że kwestia wymogów jakościowych pojawia
się coraz częściej wraz z niską
ceną, co wydaje się być wymogiem sprzecznym do spełnienia. Dostawcy poszukują rozwiązania tego problemu m.in.
poprzez oferowanie złączy z tworzyw sztucznych oraz kompozytów zapewniających zwiększo5R]NïDGREURWöZ]ZLÈ]DQ\FK]HVSU]HGDĝÈ]ïÈF]\ZbJUXSLHğUP
5\V
ną wytrzymałość mechaniczną
SU]HGVWDZLRQ\FKZbUDSRUFLHļGODZLÚNV]RĂFLSRGPLRWöZVWDQRi odporność na czynniki śroZLÈRQHNLONDNLONDQDĂFLHSURFHQWVXPDU\F]QHMVSU]HGDĝ\
dowiskowe w stosunku do typowych produktów low-cost. Również 3,(5:6=('58*,(Į
przykładowo w maszynach czy pow części aplikacji, np. tam gdzie ko- ,b.2/(-1(0,(-6&$
jazdach szynowych. Wiele firm zanieczna jest duża liczba cykli łączeW Polsce działają praktycznie chodnich oferuje też produkty do
niowych, wysoki stopień ochrony wszyscy globalnie liczący się dostaw- montażu na szynie DIN, dodatkoczy spełnianie innych wyśrubowa- cy złączy przemysłowych, a portfo- wo część ma też złącza do płytek
nych wymogów, rozmowa z klien- lio dostępnych w kraju produktów drukowanych – w tym np. służące
tami przenoszona jest na obszar ja- jest bardzo obszerne. W przypadku do bezpośredniego podłączania do
kości i marki złącza, a nie jego ceny. zastosowań maszynowych i general- nich sygnałów silnoprądowych. Ich
Czynnikami mającymi wpływ na de- nie przemysłowych, lokalni klienci cechą wspólną jest wysoka jakość,
cyzje zakupowe są też – podobnie chętnie wybierają wyroby niemiec- zazwyczaj poparta też wieloletnimi
jak w przypadku większości innych kie, ewentualnie inne pochodzenia tradycjami obecności producentów
grup produktów – jakość obsługi za- zachodniego (w tym produkowane na rynku.
pewnianej przez dostawcę oraz hi- w Stanach Zjednoczonych). Są nimi
Najpopularniejszą, najbardziej
storia współpracy klienta z tym złącza kabel-kabel oraz kabel-obu- rozpoznawalną w branży marką złąostatnim.
dowa, które wykorzystywane są czy jest HARTING, zaś drugim z po-

0DFLHM%ïDFK
&RQSURG

 -DNLHFHFK\]ïÈF]\VLOQRSUÈGRZ\FKVÈ
LVWRWQHGODLFKORNDOQ\FKRGELRUFöZ"1D
FR]ZUDFDMÈXZDJÚSURGXFHQFLPDV]\Q
DbQDFRLQWHJUDWRU]\V\VWHPöZ"
3RWU]HE\SROVNLFKNOLHQWöZVÈEDUG]RUöĝQHDF]NRO
ZLHN W\SRZR V]XNDMÈ RQL SURGXNWöZ FHFKXMÈF\FK VLÚ
Z\VRNÈMDNRĂFLÈSU]\]DFKRZDQLXUR]VÈGQHMFHQ\=ïÈ
F]D PRGXïRZH E\ï\ Lb EÚGÈ Zb SROX XZDJL RGELRUFöZ
FKRFLDĝE\ ]H Z]JOÚGX QD LFK HODVW\F]QRĂÊ DSOLNDF\M
QÈ 7HQ W\S SURGXNWöZ GRVNRQDOH ZSDVRZXMH VLÚ WHĝ
Zb URVQÈFH SRWU]HE\ PLQLDWXU\]DFML V]DI UR]G]LHOF]\FK
JG]LH JDEDU\W\ ]ïÈF]\ PDMÈ EH]SRĂUHGQLH SU]HïRĝHQLH
QDNRV]W\V\VWHPX
.ROHMQ\PZDĝQ\PNU\WHULXPMHVWMDNRĂÊLbF]DVPRQWD
ĝX1DVLNOLHQFLF]ÚVWRV]XNDMÈ]ïÈF]\QLHZ\PDJDMÈF\FK
VWRVRZDQLDVSHFMDOLVW\F]Q\FKQDU]ÈG]L7XWDMGXĝ\P]DLQ
WHUHVRZDQLHPFLHV]\VLÚWHFKQRORJLDV]\ENLHJRPRQWDĝX
6TXLFKSR]ZDODMÈFDRV]F]ÚG]LÊRNRïRF]DVXLQVWD
ODFMLZbSRUöZQDQLX]bZHUVMDPLĂUXERZ\PL
.OLHQFL UöZQLHĝ F]ÚVWR RGFKRG]È RG DOXPLQLXP
GHF\GXMÈF VLÚ QD REXGRZ\ ]b Z\WU]\PDï\FK WZRU]\Z
V]WXF]Q\FKNWöU\FKNRV]WQLHMHVWX]DOHĝQLRQ\RGJLHï
GRZ\FKFHQPHWDOL6ÈRQHUöZQLHĝOĝHMV]HRGDOXPL

54

JUXG]LHñ 

QLRZ\FKDbZLÚFRV]F]ÚG]DVLÚQDWUDQVSRUFLH3URGXNW\
WH]QDNRPLFLHZSDVRZXMÈVLÚWHĝZbSRWU]HE\SURGXFHQ
WöZPDV]\QVSRĝ\ZF]\FKJG]LHZ\PDJDQLD]ZLÈ]DQH
]bKLJLHQÈVÈEDUG]RZ\VRNLHDbMHGQRF]HĂQLH]HZ]JOÚGX
QDĂURGNLFKHPLF]QHDOXPLQLXPQLH]DZV]HMHVWGRSXV]
F]DOQH
=bXZDJLQDNZHVWLHQLH]DZRGQRĂFLPRQWDĝXSU]HZR
GöZZb]ïÈF]DFKVLOQRSUÈGRZ\FKNOLHQFLNROHMRZLFRUD]
F]ÚĂFLHMSU]HNRQXMÈVLÚGRVWRVRZDQLD]ïÈF]\]DFLVNDQ\FK
RGFKRG]ÈFRGZHUVMLZVSöïRVLRZ\FK5RG]LWRGRGDWNR
ZHNRV]W\]ZLÈ]DQHQDSU]\NïDG]bNRQLHF]QRĂFLÈ]DNX
SXQDU]ÚG]LDOHG]LÚNLWHPXRJUDQLF]DMÈNRV]W\VHUZLVX
 -DNLHVÈQRZRĂFLWHFKQRORJLF]QH"&]\HZROXFMDLG]LH
ZbNLHUXQNX]PLDQPDWHULDïRZ\FKF]\IXQNFMRQDOQ\FKļ
QS]ZLÈ]DQ\FK]SURGXNWDPLPRGXïRZ\FK"
=ïÈF]D PRGXïRZH SU]H] NOLHQWöZ ]RVWDï\ EDUG]R
GREU]H SU]\MÚWH QD U\QNX ]b XZDJL QD LFK IXQNFMRQDO
QRĂÊLbHODVW\F]QRĂÊ0RĝOLZRĂÊVWZRU]HQLDZbLFKSU]\
SDGNXNLONXVHWW\VLÚF\NRPELQDFMLPöZLVDPD]DVLHELH
$F]NROZLHNU\QHNZ\PDJDRGSURGXFHQWöZFRUD]F]Ú
ĂFLHMREQLĝDQLDFHQSU]\SR]RVWDZLHQLXMDNRĂFLQDQLH
]PLHQLRQ\P SR]LRPLH :b ]ZLÈ]NX ]b W\P SURGXFHQFL
V]XNDMÈQRZ\FKPDWHULDïöZLbWHFKQRORJLL0RĝHE\ÊWR
QDSU]\NïDGVWRVRZDQLHZ\WU]\PDï\FKLbOĝHMV]\FKWZRU]\Z
V]WXF]Q\FKF]\WHĝUR]ZLÈ]DñSR]ZDODMÈF\FKQDVNUöFH
QLHF]DVXPRQWDĝX
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6WDW\VW\NDGRW\F]ÈFDVSRVREöZVSU]HGDĝ\]ïÈF]\

pularnych dostawców – bazując
na wynikach redakcyjnej ankiety
(patrz rys. 6) – jest Phoenix Contact.
Specyfiką tych dwóch firm jest to,
że znacząco odstają one w statystyce od reszty stawki, jeżeli chodzi
o liczbę ich wskazań przez respondentów – przykładowo HARTING
otrzymał aż cztery razy tyle głosów
co Amphenol czy Wieland Electric.
Rynek odbiorców złączy jest jednak
bardzo pojemny i dwie ostatnie firmy, podobnie jak Lapp Kabel, TE
Connectivity, ILME, WAGO, Molex,
Turck i wiele innych, które przedstawiono na cytowanym rysunku, również znajdują tutaj wielu klientów.
Omawiana statystyka jest analogiczna do publikowanych w poprzednich edycjach raportów, a stan w tym
aspekcie w branży również określić
można jako stabilny.
Powyższe wyniki dotyczą marek wyrobów, czyli zasadniczo producentów złączy, z których większość działa u nas bezpośrednio
poprzez swoje przedstawicielstwa
lokalne. Tak jest m.in. w przypadku firm: Conec, HARTING, Lapp
Kabel, Molex, Phoenix Contact,
TE Connectivity, Turck, Wieland
Electric oraz Weidmüller. Cześć
z wymienionych wcześniej marek –
np. Amphenol, Cabur czy Degson,
znajdziemy też u dystrybutorów produktów automatyki, elektrotechnicznych oraz elektronicznych. Biznes
związany ze sprzedażą złączy, pomimo dużej konkurencji na tym rynku,
uznawany jest za relatywnie wysoce marżowy, stąd też duże zainteresowanie tymi produktami ze strony

dystrybutorów. Takimi firmami są
m.in. Astat, Dacpol, Eltron, Impol-1,
Micros oraz Semicon.
Dystrybutorami złączy są również
tzw. firmy katalogowe, a więc m.in.
Elfa Distrelec, Elhurt, Farnell element14, RS Components oraz TME.
Przedsiębiorstwa te oferują zazwyczaj produkty od kilku dostawców,
nieraz też zajmują się ich promocją na rynku lokalnym. Co ciekawe,
działają one równolegle do przedstawicielstw lokalnych producentów złączy, docierając do klientów
kupujących nieregularnie i w niewielkich ilościach – np. na potrzeby
utrzymania ruchu. W tym przypadku sprzedaż wielokanałowa poprzez
dystrybucję zapewnia producentom większe pokrycie rynku i możliwość docierania do klientów z różnych branż.
:,(/8'267$:&:
%$5'=25¿1$2)(57$
Pomimo dużej liczby dostawców wymienionych w tabelach raportowych, trudno mówić o równości tych podmiotów, jeżeli chodzi
o asortyment złączy i związanych
z nimi produktów. W rzeczywistości oferty firm są bardzo różne, podobnie jak rozkład obrotów związany ze sprzedażą złączy. Ten ostatni
zobrazowano w przypadku przedsiębiorstw przedstawionych w raporcie na rys. 7. Jak widać mało który
z podmiotów uzyskuje w tym obszarze więcej niż 20% całkowitych obrotów, a jedynie poniżej pięciu specjalistów branżowych – powyżej 50%.
W przypadku tych ostatnich projek-
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towanie, produkcja i sprzedaż złączy stanowi zazwyczaj ich core business. Dla większości firm na rynku
dystrybucja omawianych produktów
to jednak kilka-, kilkanaście procent
całkowitej sprzedaży – innymi słowy
produkty te pełnią rolę uzupełniającą lub po prostu są jedną z wielu grup
wyrobów.
Czy złącza sprzedają się samodzielnie czy w większych kompletacjach i systemach? Zależy to od
klienta oraz zastosowania – przykładowo producenci wiązek kablowych zwykle dostarczają je wraz
z innymi wyrobami. W większości

5\V

przypadków jednak raczej produkty
te sprzedają się samodzielnie (patrz
rys. 8). Oczywiście później podlegają
jakiejś formie integracji, aczkolwiek
robi to już producent maszyny lub też
integrator systemu, instalator, ewentualnie serwisant.
Warto przy tym zauważyć, że
oferta złączy jest często rozszerzana
o produkty do nich komplementarne
– takimi są wspomniane kable i przewody, urządzenia do pracy w sieciach
komunikacyjnych, moduły kondycjonowania sygnałów oraz aparatura do montażu na szynie DIN. Tak
działa wielu czołowych producentów
przedstawionych na rys. 6., oferując

.DURO/HQNLHZLF]
LJXV

 -DNLHWUHQG\WHFKQRORJLF]QHREVHUZXMHFLHQDU\QNX]ïÈF]\SU]HP\VïRZ\FK"
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klientom szersze portfolio produktów. Tego typu oferta jest korzystna dla samych dostawców, którzy
mogą na bazie cross-sellingu zaoferować odbiorcom również np. złączki szynowe czy też większe kompletacje. Dostarczane mogą być też gotowe
rozwiązania bezpośrednio do montażu w aplikacjach klientów – takimi
są przykładowo prowadniki kablowe
oferowane przez firmę igus.
EWOLUCJA ZAMIAST
REWOLUCJI
Raport rozpoczęliśmy od omówienia różnorodności złączy, ich aplikacji oraz zainteresowanych nimi klien-
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tów. Na koniec wracamy do tego tematu, tym razem
w kontekście stabilności branży. Jak się okazuje, różnorodność jest czynnikiem pozytywnie wpływającym na
tę ostatnią i zwiększającym odporność sektora dystrybucji złączy przemysłowych na zmiany koniunktury na
poszczególnych rynkach końcowych. W branży istnieje również wiele nisz, w przypadku których wymagane
są produkty specyficzne – np. mogące pracować w strefach zagrożonych wybuchem, co pozwala dostawcom
złączy na opieranie się w działalności na strategii specjalizacji. Wartość całego rynku złączy przemysłowych
w Polsce szacowana była przez respondentów na kwoty
od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Pojawiły się wprawdzie i liczby większe, tj. z zakresu powyżej 100 mln, aczkolwiek rzeczywistej wartości
branży powinno się upatrywać w uśrednieniu na poziomie 40‒45 mln zł rocznie.
Biznes w branży dystrybucji złączy przemysłowych
„kręci się” wokół kilku kluczowych rynków, którymi są:
energetyka, przemysł – a wraz z nim sektor produkcji
maszyn, oraz transport. Ten ostatni to przede wszystkim
koleje i inny transport szynowy. Sektory te wytypowane
zostały również jako kluczowe w kontekście przyszłości rynku lokalnego (patrz rys. 10), otrzymując podobną liczbę wskazań w ankietach dostawców. Na dalszych
miejscach znalazły się m.in.: motoryzacja, zastosowania
wojskowe oraz automatyka budynkowa. Na cytowanym
rysunku nie widać elektroniki, która jest i pozostanie
istotnym odbiorcą złączy. Osoby zainteresowane omówieniem tej tematyki odsyłamy do analogicznego raportu publikowanego w magazynie Elektronik (najłatwiej
znaleźć go na stronie www.elektronikaB2B.pl w sekcji
„raporty” lub wyszukując tytuł „Złącza silnoprądowe to

innowacyjny sektor rynku o dużym potencjale wzrostu”).
Do ważnych rynków powinno się zaliczyć również te dotyczące energetyki odnawialnej oraz pojazdów elektrycznych. Chociaż w przypadku Polski trudno, przynajmniej
jak na razie, zaliczyć je do masowych, warto o nich pamiętać jako o rozwojowych i globalnie istotnych.
Zbigniew Piątek

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach
oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród firm dostarczających
w Polsce złącza przemysłowe.
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Przewody pracujące w bezpośrednim sąsiedztwie prac
spawalniczych narażone są na działanie wysokich temperatur czy wpływ gorących odprysków spawalniczych.
Zastosowanie tradycyjnych przewodów w takim środowisku nie jest możliwe, gdyż stają się one bezużyteczne w bardzo krótkim czasie. Aby skutecznie realizować
trwałe połączenia w tych skrajnie agresywnych miejscach, firma Balluff przygotowała ofertę przewodów BCC
odpornych na najtrudniejsze warunki. Imponujące właściwości tych produktów sprawdzaliśmy podczas rozległych i długotrwałych testów przeprowadzonych w istniejących aplikacjach.
Wszechstronność zastosowań gwarantuje pięć rodzajów przewodów wykonanych z różnych materiałów.
Przewody w oplocie z włókna szklanego lub stali nierdzewnej nadają się do zastosowań w tłoczniach i obrabiarkach. Przewody z izolacją wykonaną z silikonu oraz
teflonu (PTFE) przeznaczone są do stosowania w obszarach spawania. Przewody niezawierające silikonu mogą
być wykorzystywane w obszarach spawania, w których

stosowanie silikonu nie jest dopuszczone. Przewody
te spełniają te same wymagania techniczne. Wszystkie
przewody są przeznaczone do pracy w ekstremalnych
warunkach i wytrzymują setki tysięcy cykli spawania.
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ļ+DQ0RGXODU0LQL6ZLWFKļ]DSHZQLDGRGDWNRZÈHODVW\F]QRĂÊZbSURFHVDFKSU]HP\VïRZ\FKLbRWZLHUDQRZH]DVWRVRZDQLD]ïÈF]\
Procesy produkcyjne są coraz bardziej zmodularyzowane i elastyczne. Wymaga to wytrzymałych i wydajnych połączeń dostarczających urządzeniu dane, sygnały i zasilanie. Złącza Han są predestynowane do tych
zastosowań: umożliwiają jednostkom produkcyjnym
elastyczną wymianę i dodatkowe możliwości – wszystko to wraz z umiejszczeniem w jednym złączu. Seria
Han-Modular oferuje wszystkie te możliwości dzięki
swym modułowym złączom. Również połączenia elektroniczne występują w systemie Han-Modular i otwierają nowe możliwości.
+DQ0RGXODU0LQL6ZLWFK]DSHZQLD
GRGDWNRZÈHODVW\F]QRĂÊZbSURFHVDFK
SU]HP\VïRZ\FKLbRWZLHUDQRZH
PRĝOLZRĂFL]DVWRVRZDñ]ïÈF]\
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Postępująca cyfryzacja produkcji przemysłowej wymaga coraz bardziej inteligentnego sprzętu do wykorzystania w fabrykach. Modułowo skonfigurowane systemy
HARTING wspierają zdecentralizowane gromadzenie
danych i ich analizę. W rezultacie rzeczywisty proces
produkcji i aplikacje IT są coraz bliżej siebie.
&25$=:,}.6=$/,&=%$32k&=((7+(51(7
Wizyjne systemy sterowania to podstawowa technologia Przemysłu 4.0. Bezproblemowa integracja tej technologii z systemami produkcji przemysłowej wymaga
inteligentnego i niezawodnego przesyłu zasilania i danych. Tutaj switche znajdują jedno ze swych zastosowań. Na przykład, systemy kamer realizowane są w ramach istniejących systemów z zamiarem optymalizacji
elastyczności procesu i zapewnienia jakości. Całkowita

:bVNUöFLH
– 6]HURNDHODVW\F]QRĂÊFDïHJRV\VWHPX+DQ0RGXODU
– 3RMDZLHQLHVLÚQRZ\FKWRSRORJLF]Q\FKSR]LRPöZ
VZRERG\
– 3URVWDPRGHUQL]DFMDLVWQLHMÈF\FKDSOLNDFML
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liczba urządzeń, które muszą mieć połączenie ethernetowe stale rośnie w systemach przyszłości.
W tym kontekście interfejsy odgrywają główną rolę.
Moduły maszynowe na wszystkich szczeblach procesu
produkcji są niezawodnie połączone za pomocą złączy,
w których swoje miejsce ma także funkcjonalność switcha. Daje to możliwość wykorzystywania urządzeń sieciowych bliżej miejsca produkcji przy jednoczesnej redukcji przyszłego wkładu pracy przy instalacji podczas
integracji nowych węzłów sieci Ethernet.
+$102'8/$50,1,6:,7&+
Możliwość zintegrowania funkcji switcha w złączu
sprawia, że cyfryzacja produkcji przemysłowej staje się
jeszcze bardziej modułowa i elastyczna. Uczestnicy sieci przybliżają się zatem do miejsca produkcji, a istniejące aplikacje są także łatwiejsze do zmodernizowania niż
wcześniej.
Dzięki kompaktowym rozmiarom i możliwości szybkiej rozbudowy, seria Han-Modular zapewnia doskonały
system integracji switcha ze złączem, tworząc w ten sposób dodatkowe korzyści dla użytkownika. Tutaj elastyczność jest podstawą. Switch Han-Modular Mini Switch
oferuje nowe możliwości topologiczne, które są niezbędne w Przemyśle 4.0.

+DQ(FR

ļQRZHUR]PLDU\LbUR]ZLÈ]DQLD

=ïÈF]DSU]HP\VïRZHPXV]ÈE\ÊZ\WU]\PDïHLbQLH]DZRGQHGODWHJRZLÚNV]RĂÊSURGXFHQWöZXĝ\ZDREXGöZPHWDORZ\FK-HGQDNMDNLĂF]DVWHPX
+$57,1*XJUXQWRZDïQDU\QNXVHULÚ+DQ(FR UR]PLDU\% Z\NRQDQÈ
]bWZRU]\ZDZ]PRFQLRQHJRZïöNQHPV]NODQ\P-HVWRQDEDUG]RRGSRUQDQDRGG]LDï\ZDQLHF]\QQLNöZĂURGRZLVNRZ\FK
Poza tym seria ta jest lżejsza i odporna na korozję, oferuje także inne
korzyści, takie jak prosty i elastyczny montaż, większą gęstość kontaktów i doskonałą wytrzymałość
mechaniczną. Po podłączeniu, spełnia ona wymagania klasy ochrony IP65. Obudowy Han-Eco nadają się również do wykorzystania na
zewnątrz dzięki fluoroelastomerowym uszczelkom wysoce odpornym
na promienie UV i ozon. Materiał
klasy V0 wg UL 94 spełnia również
bardzo rygorystyczne wymogi dotyczące palności.
Połączenie modułów Han-Modular
i złączy Han-Eco (rozmiary „B”) skutkuje bardzo szerokim zakresem możliwych zastosowań w środowisku przemysłowym oraz w bardzo trudnych
warunkach środowiskowych. Korzyści

:bVNUöFLH
– 1LVNDPDVD
– 2GSRUQRĂÊQDNRUR]MÚ
– 3URVW\PRQWDĝEH]Xĝ\FLD
QDU]ÚG]L

2EXGRZ\+DQ(FR$bLb$bVÈOHNNLH
RGSRUQHQDNRUR]MÚLbïDWZHZbPRQWDĝX
wynikające z zastosowania tych złączy
są szczególnie widoczne w trudnych
warunkach zewnętrznych. Na przykład, obudowy Han-Eco Outdoor są
z powodzeniem stosowane w systemach energii wiatrowej oraz rozwiązaniach przemysłu transportowego.
HARTING właśnie rozszerzył
portfolio Han-Eco o wersje rozmiarów 10 A i 16A. Istnieje szereg korzyści dotyczących montażu, które
z pewnością zostaną docenione przez
klientów: podobnie jak rozmiary „B”,
także rozmiary „A” mogą być zamontowane ze środka szafy elektrycznej.
Wstępnie zmontowane złącze łatwo
instaluje się na odpowiednim miejscu w obudowie zamontowanej już
na szafie. Pozwala to zaoszczędzić
cenny czas podczas instalacji.
Złącza Han-Eco rozmiaru „A”
obejmują obudowy gniazd przelotowe i cokołowe oraz obudowy wty-

czek z wyjściem kablowym górnym
lub bocznym oraz obudowy typu kabel-kabel. Wśród obudów gniazd dostępne są wersje ze zintegrowanymi
pokrywami. Dostępne są zintegrowane dławiki kablowe M20 i M25.
Nowy typ wejścia kablowego umożliwia dowolną kombinację
obu rozmiarów dławików na obudowie do montażu powierzchniowego. Obudowy Han-Eco 10A i 16A są
kompatybilne, mogą być łączone
z obudowami metalowymi i mogą
być stosowane zarówno w warunkach
przemysłowych, jak również w warunkach zewnętrznych.
HARTING Polska
ul. Duńska 9
54-427 Wrocław
tel. 71 352 81 71
pl@harting.com
www.harting.pl
 JUXG ]LHñ
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Złącza pełnią w urządzeniach
i systemach elektrycznych oraz elektronicznych funkcję kluczową. Warunkują one ich poprawne działanie,
zapewniając transmisję sygnałów,
przesył danych i energii. Ze względu
na różnorodność zastosowań i wymogów technicznych im stawianych,
koniecznością jest, aby dostawca złączy posiadał szeroką ofertę handlową.
Wychodząc temu naprzeciw, rozbudowaliśmy nasz asortyment i obecnie proponujemy klientom zarówno
złącza niskonapięciowe, służące np.
do komunikacji z układami sterowania i pomiarowymi, jak też wersje
silnoprądowe wykorzystywane w zasilaniu i układach wyjściowych urządzeń. Zakres obejmuje produkty od
tych stosowanych w projektach tworzonych przez amatorów elektroników, po trafiające do profesjonalnych
aplikacji w przemyśle, górnictwie czy
przykładowo telekomunikacji.
KOMPLEKSOWA OFERTA
Szerokość oferty to jednak nie
wszystko. Staramy się również pogłębiać ją na tyle, aby klienci mogli dobrać złącze pod względem parametrów jakościowych i cenowych.
Podstawę tworzą tu wyroby pochodzące od renomowanych producentów, takich jak Phoenix Contact,
HARTING, WAGO, Molex, TE
Connectivity czy Amphenol. Z drugiej strony dostarczamy alternatywne
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do nich wyroby, w wielu przypadkach
niewiele różniące się specyfikacją
techniczną od elementów oryginalnych, a jednocześnie tańsze. Staramy
się na bieżąco spełniać wymagania
klientów, wzbogacając naszą ofertę
o pojawiające się na rynku nowości
i poszukiwane podzespoły.
-(67&2k&=<m
Złącza to jedynie część oferty firmy BNS, która obecnie obejmuje aż
25 tys. pozycji asortymentowych.
W magazynie mamy podzespoły
i urządzenia znanych na rynku marek – zarówno te elektroniczne, jak
też szereg produktów do zastosowań
w automatyce i aplikacjach elektrotechnicznych. Zapewniamy w ciągłej
sprzedaży większość popularnych
elementów o uniwersalnym przeznaczeniu, do tego jesteśmy w stanie na
życzenie klienta sprowadzić komponenty nietypowe. W przypadku wyrobów, które tworzą u nas największe
asortymentowo grupy produktów,
wymienić należy m.in. komponenty elektromechaniczne i elektroenergetyczne, aparaturę pomiarową, narzędzia ręczne, złącza, czujniki oraz
elementy półprzewodnikowe dużej
mocy i zasilacze. Tych ostatnich proponujemy ponad 200 różnych typów!

:$572=$8)$m
'2¥:,$'&=(1,8
Działamy na rynku od początku lat 90. zeszłego wieku i przez ten
czas nie tylko wyspecjalizowaliśmy
się w sprzedaży podzespołów i urządzeń, ale też zyskaliśmy doświadczenie pozwalające zaoferować klientom dokładnie to, czego potrzebują.
Z jednej strony jesteśmy otwarci na
odbiorcę detalicznego, który jest zainteresowany kupnem pojedynczych
sztuk produktów, z drugiej zaś zaopatrujemy w elementy firmy produkcyjne, będąc dla wielu z nich preferowanym dostawcą. W każdym
z przypadków świadczymy usługi
związane z kompletowaniem wyrobów. Jest to dla klienta bardzo wygodna forma współpracy, pozwalająca zaoszczędzić sporo pracy działowi
zaopatrzenia i uwolnić się od ryzyka związanego z niekompetencją wielu partnerów. Firmom zainteresowanym handlem na skalę hurtową
oferujemy też atrakcyjne stałe warunki współpracy oraz rabaty.
BNS Sp. z o.o.
tel. 32 250 45 42
ul. Tysiąclecia 31
40-874 Katowice
biuro@bns.com.pl, www.bns.com.pl
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Elektryczne złącza obrotowe mogą być używane
w urządzeniach elektromechanicznych, w których wymagane jest przenoszenie sygnałów elektrycznych na obracające się elementy tych urządzeń. Sygnały przenoszone
przez złącze obrotowe przekazywane są w sposób ciągły,
przekazują dowolną liczbę obrotów w każdą stronę.
Złącza obrotowe znane są także pod wieloma innymi
nazwami: elektryczne pierścienie ślizgowe, przepusty obrotowe, złącza komutatorowe, szczotkowe. Popularne są
także angielskie nazwy: slip rings, rotary electrical interface, commutator, collector, swivel, electrical rotary
joint. Złącza obrotowe możemy podzielić na dwie grupy:
rtęciowe oraz ślizgowe, pierścieniowe.
Złącza rtęciowe wykorzystują najnowsze technologie w dziedzinie przewodnictwa, przewodnikiem jest
niewielka ilość rtęci. Złącza wykonane są ze specjalnych materiałów izolacyjnych oraz uszczelnień. Obudowa wykonana jest z aluminium lub stali nierdzewnej.
Na rysunku 1 przedstawiamy przykładowy model A8H,
złącze jest 8-stykowe.
Zastosowana technologia ma wiele zalet:
– złącza są bezobsługowe,
– nie mają elementów ślizgowych,
– zapewniają trwałość wynoszącą ponad miliard obrotów,
– gwarantują przesyłanie sygnałów bez zniekształceń,
– dają możliwość przesyłania dużych prądów (model A1H150PS
– rys. 2).
Drugim rodzajem złączy obrotowych są wersje ślizgowe pierścieniowe, ciekawym rozwiązaniem
dla klientów w tej grupie są złącza
z otworem przelotowym. Pierścienie ślizgowe z otworem przelotowym dostępne są dla trzech prądów:
5,10 i 15 A – z otworami: 12,7, 25,4,
38,1, 50, 60, 70, 80, 90 i 100 mm. Standardowo złącza
mają maksymalnie 24 styki, ale na zamówienie mogą być
dostarczane nawet wersje do 100 styków, pozwala to na

=DVWRVRZDQLH]ïÈF]\REURWRZ\FK
– PDV]\Q\SU]HP\VïRZH
– PDV]\Q\LbXU]ÈG]HQLDUHNODPRZHZ\VWDZLHQQLF]H
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– VWRï\REURWRZHLQGHNVXMÈFH
– PDV]\Q\SDNXMÈFH]ZLMDUNL
– V\VWHP\DXWRPDW\F]QHPDQLSXODWRU\
– WXUELQ\ZLDWURZHJHQHUDWRU\
– V\VWHP\GR]RUX
– V\VWHP\VWHURZDQLDSURFHVDPL
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parowanie kilku styków i przesłanie dużego prądu przez złącze.
Zastosowanie złączy obrotowych z otworem przelotowym
ułatwia zamontowanie pierścieni na wałku i/lub przepusz5\V
czenie przez ich środek innych
przewodów elektrycznych, hydraulicznych czy pneumatycznych. Przykładowy model
takiego złącze przedstawiono na rysunku 3. Pierścienie ślizgowe mają długą żywotność, specjalnie zaprojektowane
szczotki nie wymagają smarowania ani żadnej dodatkowej
obsługi przez cały czas użytkowania pierścieni.
Dacpol
www.dacpol.eu
 JUXG ]LHñ





raport
p

35(=(17$&-(352'8.7:

=ïÈF]DZ\VRNRSUÈGRZH
ļURG]DMHLb]DVWRVRZDQLH

2GZLHOXODW]ïÈF]DZ\VRNRSUÈGRZHVWDQRZLÈEDUG]RV]\ENRUR]ZLMDMÈFÈVLÚ
JDïÈěU\QNX3URMHNWDQFLVWDZLDMÈSU]HGQLPLGXĝHZ\PDJDQLD,FKSRGVWDZRZ\P]DGDQLHPMHVWSU]HQRV]HQLHGXĝ\FKREFLÈĝHñFKRFLDĝFRUD]F]ÚĂFLHM
VïXĝÈ MDNR ]HVSRORQH ]ïÈF]H ]DZLHUDMÈFH QLH W\ONR VW\NL Z\VRNRSUÈGRZH
DOHUöZQLHĝGRWUDQVPLVMLGDQ\FKF]\VWHUXMÈFH
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CONNECTORS (HDC)
Oczekiwania wobec złączy przemysłowych są od wielu lat bardzo
wysokie. Podstawowymi cechami
złącz przemysłowych są wodoodporność oraz pyłoszczelność. Te parametry określa norma IP (klasa szczelności). Obudowy złączy przemysłowych
powinny być również odporne na
uszkodzenia mechaniczne. Istnieją
również wersje które mogą pracować
w strefach zagrożonych wybuchem
oraz w wysokich temperaturach.
Dzięki temu, przy odpowiednim doborze komponentów, możemy otrzymać złącze, które sprosta naszym wymaganiom.
Złącza przemysłowe składają się
z kilku elementów. Potrzebujemy
odpowiednich wkładek, obudów
oraz akcesoriów. Wkładki występują w kilku rozmiarach, z różną liczbą
styków oraz różnym prądem styków.
Wkładki wykonane są ze spełniającego normy niepalności termoplastu. Styki najczęściej wykonane są
z miedzi, pokryte warstwą złota lub
srebra. We wkładkach stykowych do
wyboru mamy różne rodzaje montażu przewodów. Podstawą są styki za-

:NïDGNDVW\NRZD
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ciskane. Wymagają one jednak specjalnej zaciskarki. Są również zaciski
sprężynowe oraz śrubowe, które do
montażu przewodów wymagają tylko wkrętaka, co w przypadku serwisu urządzenia jest bardzo dobrym
rozwiązaniem.

2EXGRZD

)RW

także obudowy z dodatkowym gwintem pod dławnice oraz ze zintegrowaną pokrywą ochronną. Do grupy
podstawowych akcesoriów zaliczamy
dławnice do kabli w różnym wykonaniu oraz pokrywy ochronne (zabezpieczające wkładkę po rozłączeniu).
Złącza przemysłowe mają jeszcze
jedną ciekawą zaletę. Istnieje możliwość zamontowania w nie wkładek modularnych. Poprzez montaż
specjalnej ramki w obudowie możemy zastosować kilka złączy o różnych właściwościach. Tym sposobem
uzyskujemy jedno złącze, w którym
jest zintegrowane kilka standardów. Obok złącza prądowego możemy mieć złącza, takie jak: RJ45, USB,
FireWire, optyczne, coax, D-Sub,
a nawet pneumatyczne. Ogranicza
to znacznie koszty oraz ilość miejsca
zajmowanego przez złącze.
Złącza HTS (Heavy Duty Connectors) stosowane są głównie w przemyśle. Tam, gdzie jest potrzebna
trwałość i pewność połączenia.
Złącza przemysłowe są pewnego
rodzaju standardem produkowanym na całym świecie. Daje to szeroki wachlarz możliwości oraz w razie
konieczności szybki i bezproblemo-

Do wkładek w odpowiednim rozmiarze dobieramy obudowy. Te najczęściej wykonane są ze stopu cynku
lub termoplastu. Obudowy występują w wersji z pojedynczym lub
podwójnym zatrzaskiem. W zależności od wymagań obudowy
mogą być montowane na przewód
lub na panel. Obudowy na przewód mają w korpusie gwint (jeden
lub więcej) do montażu dławnic
kablowych w standardzie metrycznym lub PG (panzergewinde). Oprócz standardowych
5\V
obudów na panel dostępne są

3U]\NïDG]DVWRVRZDQLD
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wy serwis. W wielu przypadkach złącza różnych producentów są ze sobą kompatybilne.
=k&=$35=(0<62:(2.5k*(
Bardzo popularne są również złącza przemysłowe
okrągłe. Każdy wiodący producent złączy ma w swojej
ofercie produkty tego typu. Różnią się one od siebie, między innymi: wielkością, liczbą pinów, dopuszczalnym obciążeniem, sposobem montażu przewodów oraz materiałem, z jakiego wykonane są ich obudowy.
Do tego typu złączy z pewnością zalicza się seria
CPC (Circular Plastic Connector) oraz CMC (Circular
Metal-Shell Connector) firmy TE Connectivity. CPC występują w czterech rozmiarach i kilku konfiguracjach styków. Istnieje możliwość aranżacji styków prądowych razem z sygnałowymi w jednym złączu. Sprawia to, że jest
ono bardziej uniwersalne. Złącza są dostępne w wersji na
przewód oraz na panel. Styki są wykonane z miedzi i pokryte warstwą cyny lub złota. Zaciskanie styków wymaga specjalnej zaciskarki, co daje nam jednak pewne połączenie przewodów.
Istnieje również inna wersja złączy CPC. CMC
(Circular Metal-Shell Connector), bo o nich mowa, która ma obudowę wykonaną ze stopu cynku. Zaletą złączy
CMC jest większa odporność mechaniczna ich obudowy
oraz ochrona przed bryzgami wody.
Złącza przemysłowe okrągłe znajdują zastosowanie
w takich gałęziach przemysłu, jak: motoryzacja, lotnictwo, farmaceutyka. Są wykorzystywane w sprzęcie kontrolno-pomiarowym oraz urządzeniach sterujących.
Zastosowanie złączy wysokoprądowych jest podyktowane przede wszystkim ich wytrzymałością prądową
i odpornością na różne warunki środowiskowe. Mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest niezawodne połączenie elektryczne i mechaniczne.
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TE Connectivity jest jednym z wiodących producentów złączy wysokoprądowych. Wieloletnie doświadczenie firmy sprawia, że każdy konstruktor znajdzie
w ofercie produkt spełniający jego wymagania. Więcej
informacji można znaleźć na stronie internetowej autoryzowanego dystrybutora TE Connectivity – firmy
Transfer Multisort Elektronik (www.tme.eu).
Bartosz Głodek,
TME
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Seria o gabarytach 49.16 i 66.16
składa się z nowych obudów z zamknięciem IL-BRID i wkładów
CSAH z opatentowaną techniką zamykania Squich. Zamknięcie
IL-BIRD jest zamknięciem hybrydowym z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym o właściwościach samogasnących (według
UL94) i stali szlachetnej. Zamknięcie łączy cechy obu, tak różnorodnych materiałów. Tworzywo sztuczne zachowuje kształt i jest niedrogie
w wytworzeniu. Metalowi zamknięcie zawdzięcza elastyczność. Takie
połączenie jest wyjątkowo ekonomiczne, ponieważ ilość stali została
ograniczona do minimum i jest użyta
wyłącznie w strzemiączku. Połączenie materiałów zapobiega odkształcaniu się strzemiączka przy podłączeniu dużych i ciężkich przewodów.
Strzemiączko pozostaje natomiast
elastyczne przy oddziaływaniu siły.
Obudowy są wykonane z aluminium

odlewanego ciśnieniowo, pokrytego proszkowo specjalną powłoką
epoksydowo-poliestrową, która
dodatkowo chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi.
6=<%.,(32'k&=(1,(
Nie tylko obudowa i strzemiączko zostały przez ILME opracowane
na nowo, ale także opatentowany system SQUICH. Wkłady są produkowane z liczbami biegunów 10 i 16.
W systemie Squich chodzi o intuicyjne, pozbawione konieczności używania narzędzi podłączenie za pomocą przycisku podłączeniowego, które
pozwala zaoszczędzić do 50 procent
czasu przy okablowaniu, w porównaniu do podłączenia śrubowego.
Wkłady są odporne na wibracje, nie
wymagają konserwacji. Dodatkowo wkłady SQUICH mają specjalne
punkty pomiarowe.
1$-:$¿1,(-6=(-(67
35=<-$=1(8¿<7.2:$1,(
ILME rozwija wszystkie swoje produkty, hołdując zasadzie idealnego
użytkowania. I tak firma produkuje
system modułowy, który można łatwo konfekcjonować. Moduły w łatwy sposób łączą się ze sobą w gotowe
bloki. W podobny sposób prowadzone są prace nad wkładami Squich.
Według ILME żaden inny wkład nie
jest tak uniwersalny (stosowanie drutu lub linki, z tulejkami lub bez).
:,}&(-32k&=(
NA JEDNEJ POWIERZCHNI
ILME wyspecjalizowało się trudnym rynku złączy przemysłowych.
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Nowa seria jest dowodem na to, że także na tym
polu można połączyć kompaktową
formę z prostym użytkowaniem. Zdaniem klientów ważnym kryterium
jest duża oszczędność miejsca. W kolejnictwie, energii wiatrowej i robotyce rośnie ilość podłączeń, a ilość
miejsca jest ograniczona. W tym obszarze w ostatnich latach niewiele się
zmieniło. A ponieważ produkty są
kompatybilne z produktami konkurencji, ILME liczy na szybko rosnący popyt, kiedy tylko produkty będą
dostępne.

Dystrybutor ILME
CONPROD
tel. 880 583 378
www.conprod.pl
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Firma Röders TEC GmbH istnieje od ponad 200 lat
i obecnie zatrudnia około 400 pracowników na całym
świecie (fot. 1). Od roku 2010 produkuje maszyny, w których zastosowano technologię napędu bezpośredniego,
który ze względu na nieznaczne tarcie na osiach zużywa
niewiele energii. Specjalne funkcje automatycznie odłączają niepotrzebne agregaty maszyny i redukują tym samym zużycie prądu i sprężonego powietrza. Maszyny
HSC, z których więcej niż 2000 zainstalowanych jest
w ponad 50 krajach, znajdują zastosowanie między innymi do produkcji bardzo precyzyjnych form używanych w technice medycznej oraz do stempli do bicia monet (fot. 2).
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA
35=<k&=(1,2:$386+,1
Do sterowania maszyn HSC firma Röders TEC wykorzystuje dużą ilość przekaźników sprzęgających. Dlatego do sprawnego montażu modułów przekaźnikowych i przyłączania przewodów przywiązuje dużą wagę.

:bVLHG]LELHSU]HGVLÚELRUVWZDZb6ROWDX
SURMHNWXMHVLÚLbZ\WZDU]DLQQRZDF\MQH
PDV]\Q\ ěUöGïR5ùGHUV7(&
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„Z tego powodu zdecydowaliśmy się na moduły przekaźnikowe z rodziny produktów Rifline complete firmy Phoenix Contact”, wyjaśnia Olaf Hartmann, odpowiedzialny w Röders TEC za projekty elektryczne
maszyn HSC (fot. 3). „Ponieważ moduły Rifline można w szczególnie łatwy i komfortowy sposób łączyć
z przewodami”. Wynika to z innowacyjnej technologii
push-in, dzięki której sztywne oraz elastyczne przewody zakończone tulejką, począwszy od przekroju 0,34
mm2, można połączyć pewnie, szybko oraz bez użycia
jakichkolwiek narzędzi. Siła wtykania przewodu została zredukowana o 50%. Niewielkie użycie siły stanowi
dla pracowników wysoki komfort i pozwala na szybkie oprzewodowanie, co ostatecznie przekłada się na
niższe koszty pracy. Aby ponownie wyjąć przewód,
instalator musi jedynie nacisnąć na pomarańczo JUXG ]LHñ
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wy przycisk w celu zluzowania sprężyny. Do tej czynności wystarczy długopis lub inny przedmiot wyposażony
w ostrą końcówkę (zdjęcie 4).
2%6=(51(3257)2/,2352'8.7:
Rodzina przekaźników Rifline complete składa się
z siedmiu różnych wersji gniazd w wykonaniu od RIF-0
do RIF-4 – od wersji z jednym zestykiem zwiernym
do wersji z czterema zestykami przełącznymi. Dźwignia blokująca i wtykowe moduły funkcyjne ze wskaźnikiem świetlnym, zabezpieczenie przed zmianą biegunowości i moduły przeciwzakłóceniowe dopełniają
spektrum oferty. Jeżeli wymagana jest duża częstość łączenia, to w gniazdach RIF-0 i RIF-1 mogą być zastosowane przekaźniki półprzewodnikowe. Uzupełnienie
oferty stanowi wąski, wtykowy moduł timera z trzema
funkcjami czasowymi – opóźnieniem załączenia, impulsu przy załączaniu, generatora impulsów. Użytkownik może ustawić tu cztery zakresy czasowe od 0,5 s do
100 minut. Moduł, który Rifline complete przekaształca w przekaźniki czasowe, jest w tej samej obudowie co

1LHZLHONDVLïD]bMDNÈZW\NDVLÚSU]HZRG\
ZbWHFKQRORJLLSXVKLQVWDQRZLZ\VRNL
NRPIRUWREVïXJL
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moduły ochronne i może być podłączony do wszystkich
typów gniazd od RIF-1 do RIF-4.
1,(=$:2'1(35=(k&=$1,(
Firma Röders TEC ceni sobie wszechstronne moduły przekaźnikowe z rodziny Rifline, ponieważ w maszynach HSC realizowane są przeróżne zadania łączeniowe. „Używamy wąskiego modułu przekaźnikowego
RIF-0 do sprzężenia sygnałów między sterowaniem
a polem (zdjęcie 5). Do zwielokrotnienia sygnałów stosujemy moduł przekaźnikowy RIF-2, ponieważ ma on cztery zestyki przełączne“, wyjaśnia Olaf
Hartmann (fot. 6).
Maszyny HSC osiągają prędkość cięcia do 1000 metrów na minutę. Z tego powodu wrzecionom stawia się
wysokie wymagania. Będąc wiernym starej zasadzie „Kto
dobrze smaruje, ten dobrze frezuje”, wrzeciona są zaopatrywane co trzy sekundy w mieszankę olejowo-powietrzną. Ze względu na wysoką częstotliwość przełączania
używany jest półprzewodnikowy moduł przekaźnikowy,

:V]HFKVWURQQHNRU]\ĂFL
1RZD URG]LQD SURGXNWöZ 5LĠLQH FRPSOHWH REHM
PXMH ZLHOH PRGXïöZ SU]HNDěQLNRZ\FK Z\SRVDĝR
Q\FK Zb LQQRZDF\MQÈ WHFKQRORJLÚ ïÈF]HQLD SXVKLQ
3RVWURQLHZHMĂFLDQDZV]\VWNLFKJQLD]GDFKPRĝQD
]PRVWNRZDÊSRWHQFMDïPLQXV $ PRVWNDPLZW\NR
Z\PLFR]QDF]QLHUHGXNXMHF]DVSRWU]HEQ\QDRSU]H
ZRGRZDQLH *QLD]GD SU]HNDěQLNRZH PDMÈ ]DFLVNL
SXVKLQ XPRĝOLZLDMÈFH SU]\ïÈF]HQLH SU]HZRGX EH]
Xĝ\FLDQDU]ÚG]LDbOLF]QHPDWHULDï\RSLVRZH]DSHZQLD
MÈSU]HMU]\VWRĂÊLQVWDODFML:V]\VWNLHDNFHVRULDSRFKR
G]È]HVSUDZG]RQHJRSURJUDPX]ïÈF]HNV]\QRZ\FK
&OLSOLQHFRPSOHWH8QLZHUVDOQ\ZW\NRZ\PRGXïF]D
VRZ\SR]ZDODZbUD]LHSRWU]HE\QDïDWZHSU]HNV]WDï
FHQLHZbSU]HNDěQLNF]DVRZ\
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który co trzy sekundy przełącza pompę olejową pompującą mieszankę smarującą.
'2:2/1$.20%,1$&-$
Dzięki ujednoliconej budowie różne wersje gniazd
można dowolnie zestawiać ze sobą niezależnie od ich
szerokości i łączyć mostkami potencjał minus A2. Dlatego nieistotne jest, w jakiej kombinacji będzie wykonane mostkowanie, ponieważ moduły RIF-0, RIF-1, RIF-2,
RIF-3 i RIF-4 można łączyć ze sobą w dowolny sposób.
W przypadku wersji RIF-0 i RIF-1 można ponadto łączyć
mostkami stronę zestyków.
„Łatwe wtykanie mostków typu FBS 2-5 ułatwia i przyśpiesza oprzewodowanie”, mówi Olaf Hartmann. Mostki wtykowe, tak jak materiały do opisywania oraz wtyki
pomiarowe to standardowe akcesoria z systemu złączek
szynowych systemu Clipline complete, które wielu użytkowników już stosuje i ma na magazynie. Zmniejsza to
nakłady związane z planowaniem, zakupem i składowaniem komponentów.
WSPÓLNY PROGRAM AKCESORIÓW

)RW
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„Wspólny program akcesoriów Clipline complete i Rifline complete stanowi dla nas prawdziwą korzyść, ponieważ już od dawna stosujemy złączki szynowe firmy
Phoenix Contact w technologii push-in” – dodaje na zakończenie Hartmann.
Korzyści płynące z techniki przyłączeniowej push-in oferuje również rodzina sterowników Axiocontrol,
system I/O Axioline i nowa seria kondycjonerów sygnału Mini Analog Pro, hybrydowe rozruszniki silnika
Contactron oraz wiele innych produktów firmy Phoenix
Contact.
Andreas Wöhrmeier,
kierownik zespołu w dziale produktów Interface
Components, Phoenix Contact Electronics GmbH
Rafał Sypniewski, menedżer produktu,
Phoenix Contact sp. z o.o.
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Asortyment wkładów obejmuje złącza nisko- i wysokoprądowe (4÷200 A), różne złącza sygnałowe w wykonaniu o wysokiej wytrzymałości oraz szereg złączy
łączonych (siłowe + sygnałowe). Montaż przewodów
może odbywać się poprzez zaciskanie, skręcanie, docisk sprężynowy (w serii Push-in montaż odbywa się
bez użycia jakichkolwiek narzędzi – montaż zatrzaskowy). Konstrukcja wkładek i obudów złączy wyklucza niewłaściwe połączenie. Można również stosować
piny kodujące
Metalowe obudowy złączy występują w wykonaniach
standardowych (kolor szary) oraz w wykonaniach do zastosowania w środowisku agresywnym (kolor czarny).
Seria wyjątkowo wytrzymałych obudów dla kolejnictwa wykończana jest w kolorze czarnym. Obudowy produkowane są w wielu wersjach: pulpitowe, cokołowe, na
przewód, proste, kątowe, jedno- i dwuklamrowe, mogą
też mieć izolację podwyższającą zakres napięć roboczych
(wersja HV – do wkładek 830 V).
Poniżej przedstawiono przykłady złączy niestandardowych.
=k&=$'235=(:2':7$¥02:<&+
Specjalne dławnice poliamidowe do przeprowadzania przewodów taśmowych w złączach różnych rozmiarów. Wysoce odporne na zanieczyszczenia: wodę, kurz,
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środowiska agresywne, świetnie nadają się do montażu
w obudowach złączy, rozdzielnicach i obudowach łączeniowych. Stopień ochrony to IP66/IP69.

=k&=$:b02&2:$1,$&+1$6=<1}',1
Mocowania (wsporniki) na szynę DIN pozwalają montować potrzebne złącza na szynach 35×7,5
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i 35×15 wewnątrz szaf rozdzielczych. Montaż nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi (system zatrzaskowy). Wykonanie jest trwałe i nie zabiera więcej miejsca
niż rozmiar złącza, w którym jest wykonane.
=k&=$:b2%8'2:$&+6(5,,+( +$56+
(19,5210(17 
Stopień ochrony IP69 po zamknięciu złącza klamrą pozwala na użytkowanie tych złączy w środowiskach
agresywnych. Idealne do aplikacji narażonych na działanie czynników atmosferycznych i zewnętrznych jak
woda morska. Obudowy wykonane są z aluminium (piaskowane, chromowane + warstwa poliestrowa), z klamrami (jedna lub dwie) ze stali nierdzewnej, dostępne są
również w wersji HV.

=k&=$:b2%8'2:$&+6(5,,+3+( +,*+
3(5)250$1&(+$56+(19,5210(17 
Wykonania specjalne do aplikacji w trudnych warunkach środowiskowych. Stosowane do połączeń elektrycznych m.in. w pojazdach – również szynowych
i wszystkich aplikacjach, gdzie wymagana jest wysoka odporność na czynniki zewnętrzne środowiskowe

i mechaniczne. Materiał: aluminium chromowane odporne na korozję, uszczelki odporne na oleje, smary, paliwa. Stopień ochrony to IP68/IP69.
=k&=$(0&
Produkowane do aplikacji przemysłowych, w których wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna, zgodnie z Europejską Dyrektywą EMC 2004/108/CE.
Złącza te są elektromechanicznie pasywnymi komponentami, nie generują interfejsów elektromagnetycznych
(EMI), jak również nie pozostają pod ich wpływem podczas normalnego funkcjonowania. Wykonanie obudów
i uszczelek z materiałów o wysokiej przewodności elektrycznej. Stopień ochrony IP69.
=k&=$02'82:(
Powstały wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązania, w których możliwe jest montowanie wielu różnych typów połączeń na małej powierzchni. System modułowy pozwala zaprojektować i złożyć własne złącze
odpowiednie do danej aplikacji, w którym można montować 25 różnych kombinacji wkładek modułowych ze
stykami siłowymi, sygnałowymi i pneumatycznymi.

Na system ten składają się bloki: ramy montażowe
z częściami łączącymi (2 elementy) oraz elementy przenośne (wkładki modułowe) montowane w ramie. Bloki
modułowe (żeński i męski) + obudowy: gniazda i wtyki = złącze modułowe. 5 rozmiarów ram umożliwia tworzenie złączy w rozmiarach: 10A, 6B, 10B, 16B, 24B, 32B
(2×16B) oraz 48B (2×24B).
System modułowy Molex HDC seria GWConnect jest
kompatybilny ze wszystkimi typami pokryw i obudów
tej firmy.
Astat
ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań
tel. 61 848 88 71
info@astat.com.pl
www.astat.com.pl
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