
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ICS 31.220.10 Prosinec 2014

Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobky –
Část 2-109: Kruhové konektory – Předmětová specifikace pro
konektory M12 ´ 1 se závitovou aretací pro přenos dat
s frekvencemi do 500 MHz
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Connectors for electronic equipment – Product requirements –
Part 2-109: Circular connectors – Detail specification for connectors with M 12 ´ 1 screw-locking, for
data transmission frequencies up to 500 MHz

Connecteurs pour équipements électroniques – Exigences de produit –
Partie 2-109: Connecteurs circulaires – Spécification particuliere relative aux connecteurs avec
verrouillage a vis M 12 ´ 1, pour les transmissions de données a des fréquences jusqu'a 500 MHz

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen – Produktanforderungen –
Teil 2-109: Rundsteckverbinder – Bauartspezifikation für Steckverbinder M 12 ´ 1 mit
Schraubverriegelung
für Datenübertragungen bis 500 MHz

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61076-2-109:2014. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61076-2-109:2014. It has
the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma popisuje kruhové konektory se stupněm ochrany IP 65/IP 67 a vhodné pro přenos dat
s frekvencemi do 500 MHz. Zahrnuje aplikace pro obrazové systémy a sběr dat, ale není omezena
pouze na ně. Tyto konektory se skládají z pevných a volných konektorů, k nimž lze vodiče připojit buď
trvale, nebo je lze připojovat opakovaně, se závitovou aretací M12 ´ 1. Vidlice mají kruhové kontakty
A 0,6 mm.

Tato norma zahrnuje dva různé typy konektorů, označených X a H s různým uspořádáním kontaktů,
vzájemně nezaměnitelných, avšak se společným jmenovitým výkonem a pro stejné účely.
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Vysvětlivky k textu této normy



V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích
„Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době
schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají
nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 61076-2-109:2014

Mezinárodní normu IEC 61076-2-109 vypracovala technická subkomise IEC/SC 48B Konektory,
technické
komise IEC 48 Elektromechanické součásti a mechanické konstrukce elektronických zařízení.

Toto první vydání zrušuje a nahrazuje IEC PAS 61076-2-109 z roku 2010.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS Zpráva o hlasování
48B/2369/FDIS 48B/2382/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše
uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 61076 se společným názvem Konektory pro elektronická zařízení –
Požadavky na výrobky je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace
uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto
datu bude publikace buď

znovu potvrzena;●

zrušena;●

nahrazena revidovaným vydáním, nebo●

změněna.●
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Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


