Delock Cutie de sertizare, 120 de bucăți, 50 Ohm cu conectori
SMA, SMB și RP-SMA
Descriere scurta
Această cutie de înaltă calitate de la Delock conține diferiți
conectori de tehnologie de înaltă frecvență pentru
conectarea componentelor.
Conectori SMA
Conectorii SMA sunt adesea folosiți în domeniile
telecomunicațiilor, comunicațiilor de date prin intermediul
tehnologiei antenei, dar și în automatizare.
Datorită blocării cu șurub, acestea sunt foarte robuste din
punct de vedere mecanic, în ciuda dimensiunilor mici.
Conectori RP-SMA
RP-SMA, sau SMA inversă, are un tub gol și niciun pin
metalic, spre deosebire de conectorul SMA.
Conectorul RP-SMA este adesea folosit pentru conexiunile
de antenă pe dispozitivele WLAN.
Conectori SMB
Conectorul SMB este mai mic decât SMA, dar este utilizat
pentru aceleași aplicații ca conectorul SMA mai mare.
Specification
• Conținut:
10 x SMA tată pentru LMR100
10 x SMA tată pentru LMR200
10 x SMA tată pentru LMR400
10 x SMA mamă pentru LMR100
10 x SMA mamă pentru LMR200
10 x SMA mamă pentru RG-174
10 x SMB tată pentru LMR100
10 x SMB mamă pentru LMR100
10 x RP-SMA tată pentru RG-174
10 x RP-SMA tată pentru LMR200
10 x RP-SMA mamă pentru RG-174
10 x RP-SMA mamă pentru LMR200

Nr. 66812
EAN: 4043619668120
Țara de origine: Taiwan, Republic of
China
Pachet: Box

• Material carcasă: alamă placată cu aur
• Impedanţă: 50 Ohm
• Interval frecvenţă: DC - 8 GHz
• Dimensiunile cutiei (LxlxÎ): aprox. 265 x 180 x 30 mm
Cerinte de sistem
• Cablu coaxial adecvat pentru sertizare
Pachetul contine
• 120 x conector de sertizare
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