
Conectores D-Sub Combo de Poder
A linha de produtos EDAC Power-D, é um conector tipo D- Subminiature que combina 
contatos de sinal padrão com energia ou contatos coaxiais no mesmo conector. As 
dimensões do corpo são semelhantes aos tamanhos D-sub padrão de 9, 15, 25, 37 e 
50 pinos e são oferecidos em 22 configurações diferentes. Estão disponíveis contatos 
de alimentação de até 40 amps, ou contatos coaxiais com impedância de 50 ou 75 
ohms.

Opções
• Plugue e receptáculos em orientações verticais ou em ângulo reto
• Contatos de sinal de dados a 5 amps & contatos de energia

operando com 10, 20, 30 ou 40 amps
• Projeto de acoplamento de contato de pino, e soquete com PC

tail e terminação de copo de solda
• A carcaça de metal fornece blindagem EMI/RFI, enquanto as

reentrâncias da carcaça do plugue fornecem aterramento e
retenção adicional de acoplamento

• As opções de montagem para montagem em painel ou
acoplamento de conector incluem through hole, rosqueado e
espaçadores rosqueados

• O contorno do conector em forma de D possibilita polarização

www.edac.net
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A mais ampla gama
de opções 
disponíveis para 
atender a todos os 
requisitos de 
projeto

Contatos de sinal 
de energia e dados 
em um único 
pacote!

Para maiores 
informações 
www.edac.net
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