Delock Κουτί συνδέσεων σύσφιξης 120 τεμάχια 50 Ohm με
συνδέσμους SMA, SMB και RP-SMA
Περιγραφή
Αυτό το υψηλής ποιότητας κουτί της Delock περιέχει
διάφορους
συνδέσμους
τεχνολογίας
υψηλής
συχνότητας για τη σύνδεση εξαρτημάτων.
Σύνδεσμοι SMA
Οι σύνδεσμοι SMA χρησιμοποιούνται συχνά στους
τομείς των τηλεπικοινωνιών, της επικοινωνίας
δεδομένων με μορφή τεχνολογίας κεραίας, αλλά επίσης
στο πεδίο του αυτοματισμού.
Χάρη στη βιδωτή κλειδαριά, είναι μηχανικά ισχυρά παρά
το μικρό τους μέγεθος.
Σύνδεσμοι RP-SMA
Ο RP-SMA, ή αντίστροφος SMA, διαθέτει έναν κοίλο
σωλήνα χωρίς μεταλλικό pin, αντίθετα από τον
σύνδεσμο SMA.
Ο σύνδεσμος RP-SMA χρησιμοποιείται συχνά για
συνδέσεις κεραιών σε συσκευές WLAN.
Σύνδεσμοι SMB
Ο σύνδεσμος SMB είναι μικρότερος από τον SMA αλλά
χρησιμοποιείται για τις ίδιες εφαρμογές ως ο
μεγαλύτερος σύνδεσμος SMA.
Χαρακτηριστικά
• Περιεχόμενο:
10 x SMA αρσενικό για LMR100
10 x SMA αρσενικό για LMR200
10 x SMA αρσενικό για LMR400
10 x SMA θηλυκός για LMR100
10 x SMA θηλυκός για LMR200
10 x SMA θηλυκός για RG-174
10 x SMB αρσενικό για LMR100
10 x SMB θηλυκός για LMR100
10 x RP-SMA αρσενικό για RG-174
10 x RP-SMA αρσενικό για LMR200
10 x RP-SMA θηλυκός για RG-174
10 x RP-SMA θηλυκός για LMR200
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• Υλικό περιβλήματος: επιχρυσωμένος ορείχαλκος
• Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
• Εύρος συχνότητας: DC - 8 GHz
• Διαστάσεις κουτιού (ΜxΠxΥ): περίπου 265 x 180 x 30 mm
Απαιτήσεις συστήματος
• Ομοαξονικό καλώδιο κατάλληλο για πτύχωση
Περιεχόμενα συσκευασίας
• 120 x σύνδεσμοι σύσφιξης

© 2022 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο
δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

www.delock.com
66812

1/2
25.01.2022

Εικόνες

© 2022 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο
δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.com
66812

2/2
25.01.2022

