
Strenge krav

I takt med at antallet af deltagere i felten øges, øges også behovet for 
at netværke dem med informationsteknologi, udstyre dem med pas-
sende elektronik og interfaces til signal-, data- og strømoverførsel 
samt skærme dem fra barske miljømæssige betingelser. Elektromeka-
niske interfaces spiller en vigtig rolle her: de er nøglen til at udnytte 
yderligere potentiale for minituarisering og gøre komponenter mere 
pålidelige og fleksible i industrielle applikationer. Snavs, vibrationer, 
høje temperaturer og elektromagnetisk stråling stiller store krav til 
passive komponenter. 

Fuld fleksibilitet

Phoenix Contact reagerer på disse krav med den nyudviklede serie af 
board-to-board stik med 0,8 og 1,27 mm deling. Begge produkt- 
familier er ideelt egnede til tilslutning af flere printkort internt i  
komponenten. Takket være horisontale og vertikale varianter kan 
komponentproducenter implementere printkort mezzanin, ortogonalt 
eller i samme plan og dermed tilbyde fleksible elektroniklayouts til 
forskellige applikationer. 

Alle board-to-board stik er designet til strømme op til 1,4 A og 
spændinger op til 500 VAC, og de tilbyder løsninger til 12 til 80 tilslut-
ningspoler. Omvendt polaritetsbeskyttelse er særligt vigtigt i de  
kompakte delinger for at forebygge skader på kontaktmetallet, når  
de parres og for at sikre langvarigt stabile tilslutninger inde i kompo-
nenten. Alle board-to-board stik polariseres derfor – den særlige 
geometri i isoleringshuset forebygger forkert samling af han- og 
hunstik. 

De dobbeltsidede kontakter i begge produktfamilier skaber kon-
takt på metallets forgyldte overflade, og garanterer dermed altid en 
optimal kontaktkraft, selv under kraftige stød op til 50 g. En anden 
fordel ved det robuste design: op til 500 indstiks- og udtræknings- 
cyklusser er mulige uden at skade den elektromekaniske stabilitet. 

Den uskærmede Finepitch 1,27 serie er egnet til en stakhøjde fra 8 
til 13,8 mm og takket være det forkonfektionerede hunstik med flad-
kabler er wire-to-board applikationer til for eksempel store printkort 
også muligt. 

Mekanisk robust takket være ScaleX  
teknologi

Finepitch 0,8 mm serien tilbyder særligt kompakte løsninger til high-
speed dataoverførsel op til 16 Gbps. Afhængig af applikationen og den 
krævede beskyttelsesgrad fås uskærmede varianter og varianter med 
tværgående skærmningsmetaller til maksimal dataintegritet. 

Kontakterne, der er designet som han/hunstik, i denne kompakte 
produktserie muliggør stakhøjde på 6 til 12 mm. Det nyudviklede 
ScaleX kontaktsystem garanterer ikke kun høj mekanisk stabilitet – 
det tillader også høj tolerance for han- og hunstik, der er placeret 
forskelligt af hensyn til produktion eller montage. Rækkevidden for 
Finepitch 0,8 serien er ±0,7 mm pr. akse, vinklingstolerancen ved 
isætning er op til ±4 grader i længderetningen og ±2 grader i tvær-
gående retning. Disse høje tolerancer kompenserer for den mekaniske 
forskydning mellem printkortene. 

Robust tilslutning
Industrielle board-to-board stik

Intelligente løsninger til den intelligente fabrik: Board-to-board stik 
muliggør tilslutninger i nye dimensioner.

Maksimal frihed: horisontale og vertikale hunstik muliggør printkort-
arrangementer på samme niveau, mezzanin eller ortogonalt.

Miniature og pålidelig: 
Board-to-board stik 
anvendes til intern 
tilslutning af printkort

I de seneste fem år er der næppe andre buzzwords, som har 
drevet den industrielle produktion og automation som “den 
intelligente fabrik”. Markeder, som ellers er forskellige, som 
for eksempel USA, Europa og Kina er enige om betydningen: 
industriel produktion skal være mere netværksbaseret, mere 
effektiv, mere intelligent og dermed mere internationalt 
konkurrencedygtig. Robuste board-to-board forbindelser er 
et vigtigt skridt i den retning. 

En af drivkræfterne i øget konkurrenceevne bør være forbedrede 
varianter af produktionsressourcer, som fører til højere performance, 
mere fleksible produktionslinjer og lavere produktionsomkostninger. 
For år 2020 forudser forskellige analyser næsten 20 mia. (IDC, 2016), 
næsten 30 mia. (Gartner, 2017) eller endda op til 50 mia. (CISCO 
IBSG, 2011) IT-netværk. Så selv den mest forsigtige forudsigelse viser, 
at der om blot 2 år vil være næsten tre gange flere ting, som kommu-
nikerer med hinanden end mennesker. 

Udover de allestedsnærværende smarte enheder, omfatter det 
også intelligente komponenter til industriel produktion: controllere, 
strømforsyninger, I/O’er, HMI’er og meget mere. Disse komponenter 

er i sig selv blevet mere intelligente de senere år. Deres elektroniske 
dele, som processorer, kan fremstilles ved væsentlige lavere omkost-
ninger og er dermed mere vigtige og mangfoldige. Sammen med disse 
dele er også selve de industrielle elektronikkomponenter blevet kraf-
tigere og mere mangfoldige. Resultatet er, at mere intelligens fra en 
tidligere central og meget hierarkisk enhed er blevet decentral i ude i 
marken.  

ScaleX tilslutningssystem: den dobbeltsidede kontakt giver høj 
stabilitet og muliggør op til 500 isætnings- og udtrækningscykluser.



FINEPITCH – tekniske data
•	 Skærmede og uskærmede varianter
•	 Deling:  0.8 mm og 1.27 mm
•	 Strømme:  op til 1.4 A
•	 Spændinger:  op til 500 VAC
•	 Data (FP 0.8):  op to 16 Gbit/s
•	 Antal poler:  12 til 80 poler
•	 Stakhøjder:  6 til 12 mm (FP 0.8)  
   eller 8 til 13.8 mm (FP 1.27)

Enkel løsning til SMT processen

De nye board-to-board stik i Finepitch serien er ideelt egnede til 
integration i den fuldt automatiserede SMT proces. Særligt formede 
og fortinnede gull wing overflader tilbyder et stort kontaktområde på 
loddeøer og forbedrer dermed den mekaniske stabilitet mellem stik-
ket og printkortets overflade. Loddeoverfladerne er designet på en 
sådan måde, at overliggende lodning stadig er mulig. Det er altid nød-
vendigt, når printkortet er monteret på begge sider. De uskærmede 
varianter tillader også automatisk optisk inspektion (AOI) og leveres i 
en tapet pakke til den rigtige proces. Board-to-board stik fra Finepitch 
0,8 mm og 1,27 mm serien tilbyder ideelle løsninger til fleksibel tilslut-
ning af flere printkort i industrielle, elektroniske komponenter. Det 
meget robuste kontaktsystem muliggør forskellige printkortarrange-
menter og stakhøjder og støtter dermed fleksible og modulære  
komponentdesigns. Phoenix Contact efterlever dermed trenden for 
minituarisering og modularisering af intelligens i felten. Den store 
fordel for komponentproducenter er, at de kan få testede og pålidelige 
komponentinterfaces til overførsel af signaler, data og strøm fra en 
enkelt leverandør. De kan dermed tilbyde meget adaptive komponenter 
til den intelligente fabrik – uanset sted og lokale markedsbetingelser. 

Connectivity 
for all dimensions
Robust connectors from the FINEPITCH series

With FINEPITCH board-to-board connectors, Phoenix Contact provides shielded and 
unshielded solutions for signal and data transmission for the fi rst time. This allows you 
to realize individual PCB orientations with di� erent designs, stack heights, and numbers 
of positions in compact 0.8 and 1.27 mm pitches.
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