
Conectores D-Sub à Prova D'água
A série EDAC D-Seal de conectores D-Subminiatura à prova d'água com 
classificação IP67 está disponível em encapsulamentos padrão e de alta 
densidade. Plugue e receptáculos estão disponíveis em versões de 9, 15, 25, 26 e 
44 pins, bem como configurações combo de alta potência. Footprints verticais e 
em ângulo reto, com variedade de estilos de terminação, espessuras de 
revestimento de contato e opções de montagem estão disponíveis. Um 
desempenho confiável em aplicações robustas e ambientes hostis.

Opções
• Plugue padrão e de alta densidade e receptáculos em tamanhos de de contato

9, 15, 25, 26 e 44 pinos
• Sinal junto com contatos de alta potência de até 40 amps combinados em um

conector
• As reentrâncias do revestimento do plugue fornecem aterramento e retenção

adicional de acoplamento
• Opções para montagem em painel ou acoplamento de conector, incluem

inserções rosqueadas e espaçadores rosqueados
• Selado em epóxi por processo especial, proporcionando entrada zero, sem

absorção de fios e um acabamento moldado suave sem bolhas de ar.
• Combinado com o anel de vedação sólido ao painel
• Grau de proteção: IP67 de acordo com IEC60529

www.edac.net

https://edac.net/
https://edac.net/
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https://www.linkedin.com/company/edac-inc/?originalSubdomain=ca
https://www.youtube.com/channel/UCiIXSWQLw89sdtwA5cPHxoQ
https://www.facebook.com/edacconnectors/
https://twitter.com/EdacConnectors
https://edac.net/products/dsub-connectors/4


Série

M/F

627W/628W

629W/630W

633W/634W

637W/638W

Número 
de

Contatos

9-25

9-25

15-44

15-44

Opções de 
revestimento

Flash-
Ouro 30u”

Flash-
Ouro 30u”

Flash-
Ouro 30u”

Flash-

Número de 
códigos de 
contato e 
densidade

4 Std.

4 Std

3 Alta

3 Alta

Opções de 
cores de 

isolamento

1

1

1

1

Opções de 
revestimento 

externo

1

1

1

1

Opções de 
fabricação de 

flangee

3

3

1

1

Série

M/F

627WC/628WC

629WC/630WC

Número de
Contatos

Potência / Sinal

1-5 / 0-20

1-5 / 0-20

Opções de 
revestimento

Flash-
Ouro 30u”

Flash-
Ouro 30u”

Número de 
códigos de 
contato e 
densidade

12 Std.

12 Std.

Opções de 
cores de 

isolamento

1

1

Opções de 
revestimento 

externo

2

2

Opções de 
fabricação 
de flange

4

6

A mais ampla gama 
de opções 
disponíveis para 
atender a todos os 
requisitos de 
projeto

Solução superior 
impermeável IP67 
que resiste a 
ambientes 
agressivos

Para maiores 
informações  
www.edac.net

Conectores D-Sub à Prova D'água

Conectores Power Combo D-Sub à prova d'água
Ouro 30u”
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