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Conectores Retangulares
Os conectores EDAC Rack e Panel propiciam uma conexão de alta 
confiabilidade, ideal onde um grande número de fios são 
interconectados a um painel. Disponível em sete tamanhos de corpo, 
que variam de 14 a 120 posições de contato. O contato hermafrodita 
torna a conexão gas tight com resistência superior a choques e 
vibração. O acoplamento é facilitado com o uso de um parafuso de 
atuação e porca de bloqueio.

Opções
• Conector padrão da indústria com contatos altamente confiáveis
• Projeto de contato hermafrodita, para interconexões sem falhas
• Ouro sobre níquel para wire hole, PCB, wire wrap e contatos

crimpados
• Em tamanhos de 14 a 120 posições, com parafuso de atuação ou

porca de bloqueio e hardware de polarização
• Tampas de plástico e metal com abraçadeiras de cabo para alívio

de tensão
• Ferramentas disponíveis para instalação, remoção, crimpagem e

polarização
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Conecte-se conosco . . . A experiência faz a diferença

www.edac.net

Tel: +1 416 754 3322
customerservice@edac.net

Estabelecido em 1966, o EDAC logo se tornou um líder 
mundial no fornecimento de conectores para aplicações 
Card Edge e Rack & Panel. Desde então, expandimos nossa 
oferta de produtos para incluir uma das mais amplas gamas 
de soluções de interconexão do mundo. Os produtos incluem 
D-Sub, conectores modulares RJ45, USB, HDMI, plugue e
soquete embutidos, conectores, conectores à prova d'água e
soluções personalizadas. Nossas equipes dedicadas de
engenharia, atendimento ao cliente, suporte de campo e
parceiros de distribuição global permitem à EDAC a
oportunidade de oferecer suporte a muitas aplicações
exclusivas globalmente.
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