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Meer informatie 
met de webcode
In deze brochure treft u webcodes aan:
een hekje gevolgd door een viercijferig getal.

 Webcode: #1234 (voorbeeld)

De code leidt u snel naar meer informatie over de 
betreffende producten op onze website.

Zo eenvoudig is het:

1. Phoenix Contact-website bezoeken
2. # plus het getal in het zoekvenster invoeren
3. Direct meer informatie en productvarianten 

zichtbaar

Zoeken

Of gebruik de link: 
phoenixcontact.net/webcode/#1234

Surface Mount Technology SMT – 
een modern productieproces
De hedendaagse productie van apparaten wordt gekenmerkt door de hoge functie- en 
componentdichtheid met een steeds toenemende vraag naar miniaturisatie en minder 
benodigde oppervlakte voor de componenten op de printplaat. Parallel daaraan is het 
belangrijk om de kosten voor de productie te optimaliseren – wat de laatste jaren 
grote invloed heeft gehad op de toenemende integratie van tot nu toe traditioneel in 
golfsoldeertechniek toegepaste componenten/connectoren. 
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 Surface Mount – Basisprincipes van de 
printplaatproductie

De Surface Mount Technology vormt de basis voor de productie van moderne print-

platen en is het resultaat van een decennialange optimalisatie van het productieproces 

voor printplaten. De overstap van meestal met de hand gemonteerde en bedrade com-

ponenten naar automatisch verwerkbare, op het oppervlak gemonteerde componenten 

maakte een optimalisatie van de printplaatproductie mogelijk met betrekking tot een 

voordelige, kwalitatief hoogwaardige en foutongevoelige productie.

In tegenstelling tot met “through hole” 
bedrade componenten zijn de SMD-com-
ponenten voorzien van voor solderen 
geschikte aansluitvlakken die direct op 
de bovenzijde van de printplaat worden 
geplaatst. Hierbij worden de contact-
vlakken van de printplaat “bedrukt” met 
soldeerpasta, een mengsel van soldeer-
kogels en vloeimiddel. De soldeercontac-
ten van de SMD-componenten worden 
in de pasta geplaatst en vervolgens in de 
reflow-oven gesoldeerd (afb. 1).

Een drijvende factor bij de ontwikke-
ling van SMD-componenten is de minia-
turisatie en de daarmee samenhangende 
toename van de contactdichtheid en 
functionaliteit op de printplaat. Daarom 
werden met name componenten met 
elektronische functie (weerstanden, 
dioden of IC´s) geoptimaliseerd. Met de 
toenemende beschikbaarheid van com-
ponenten kwamen ook interfacecompo-
nenten zoals connectoren in beeld. Con-
nectoren met een lage stroombelasting 
en die geringe eisen aan mechanische 
belastingen stellen, worden nu al uitge-
voerd in SMD. Voor connectoren die 
hoge eisen stellen aan de stroombelast-
baarheid en mechanische functies zijn er 
op dit moment twee mogelijkheden:

1.  De connectoren worden tijdens een 
tweede processtap als standaardcom-
ponenten golfgesoldeerd.

2.  De connectoren worden met behulp 
van de THR-technologie in het 
SMD-proces geïntegreerd.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Afb. 1: Verloop van het Surface Mount-proces

component plaatsen component dat contact 
maakt met alle van soldeer-

pasta voorziene vlakken

reflow-solderen klaar!

printplaat met  
oppervlaktecontacten



2

PHOENIX CONTACT 5

Het THR-proces biedt de mogelijkheid 
de mechanische stabiliteit van bedrade 
componenten te combineren met deze 
efficiënte Surface Mount Technology. 
Hierbij wordt de soldeerpasta bij gebruik 
van dezelfde procesapparatuur in geme-
talliseerde boringen gedrukt. De vulling 
van het boorgat dient daarbij op het 
vereiste volume voor de uiteindelijke 
soldeerplaats te worden afgestemd.

Het THR-component wordt na het 
aanbrengen van de soldeerpasta in de 
boorgaten gedrukt. Hierbij wordt een 
deel van het soldeer door de punt van 
de stift aan de onderzijde naar buiten 
gedrukt, maar blijft aan de punt van de 
stift plakken. Tijdens het smeltproces in 
de reflow-oven trekt het soldeer zich 
tot in de boring terug door de capilai-
re werking en vormt aan beide zijden 
een soldeermeniscus. De mechanische 
stabiliteit van THR-soldeerplaatsen is 
vergelijkbaar met die van golfgesoldeerde 
soldeerplaatsen (afb. 2).

 Basisprincipes van de  
Through Hole Refl ow-technologie

Het Through Hole Reflow-soldeerproces neemt de processtappen van de SMT-productie 

over op een printplaat met gemetalliseerde boringen en op through hole componenten. 

Het functieprincipe van dit proces wordt tegenwoordig als gevestigd beschouwd en han-

teert de eigen norm DIN EN 61760-3. De resultaten van dit soldeerproces voldoen aan 

de betreffende eisen van IPC A 610.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

printplaat met 
gemetalliseerde boring

component plaatsen

sjabloon wordt
gepositioneerd

stift drukt de 
soldeerpasta door 

het gat

soldeerpasta 
aanbrengen

reflow-solderen

soldeerpasta vult de 
boring

klaar

Afb. 2: Verloop van het Through Hole Reflow-proces
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Behalve de eisen die aan de componen-
ten zelf worden gesteld, dienen deze en 
hun verwerking in de procesketen te 
worden geïntegreerd. De belangrijkste 
stappen in de keten zijn het aanbrengen 
van soldeerpasta (afb. 3), de monta-
ge van de componenten (afb. 4), het 
reflow-solderen (afb. 5) en ten slotte de 
inspectie met de kwalitatieve beoorde-
ling van de soldeerplaatsen (afb. 6).

Doel van de integratie is de gelijk-
tijdige verwerkbaarheid van bedrade 
THR-doorsteekcomponenten en op het 
oppervlak te monteren SMT-componen-
ten – en dit met dezelfde apparatuur, 
volgens hetzelfde proces en onder iden-
tieke omstandigheden. Alleen dan lukt 
het de processtappen te reduceren (bijv. 
niet extra golfsolderen) en een voordeli-
gere productie van de printplaat.

 SMD- en THR-connectoren 
voor het Refl ow-proces

De toepassing van componenten voor verschillende soldeertechnieken vereist vaak het 

gebruik van meerdere installaties (golf-/reflow-soldeerinstallaties) en het trapsgewijs 

monteren van de printplaat. Een gelijktijdige toepassing van de SMD- en THR-printplaat-

aansluittechniek is gericht op het reduceren van productiestappen en de printplaat met 

slechts één soldeerproces te produceren. Aanpassingen aan bestaande productieappara-

tuur of aan de procesbesturing dienen daarbij zo veel mogelijk te worden voorkomen. 

Onafhankelijk van de montagetechniek SMD of THR dienen de componenten voor de 

afzonderlijke processtappen van de SMT-montage en de desbetreffende eisen te worden 

ontwikkeld.

Afb. 3: Bedrukken

Afb. 5: Reflow-solderen

Afb. 4: Monteren

Afb. 6: Inspectie
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4.1 Algemeen geldende eisen

De volgende eisen gelden zowel voor 
pure SMD-connectoren als voor 
THR-connectoren.

Hittebestendige kunststoffen – HT

In het eisenprofiel van een type kunst-
stof voor SMD- of THR-componenten 
staat een kortstondige hittebestendig-
heid op de eerste plaats. Gelijktijdig mag 
het vermogensspectrum van het com-
ponent slechts weinig veranderen ten 
opzichte van een golfsoldeerbare variant. 
Bij HT-kunststoffen liggen de isolatiege-
gevens voor een deel beduidend onder 
die van standaardkunststoffen. Daardoor 
dient met lagere nominale gegevens resp. 
nominale spanningen te worden gere-
kend.

Tegenwoordig worden, afhankelijk 
van de eisen, polyamide (bijv. PA 4.6), 
LCP's (Liquid Crystal Polymer) of PCT's 
toegepast. Bepalend voor de keuze zijn 
o.a. de geplande bouwvorm van het 
component, het gewenste procesvenster 
(temperatuurbelasting) tijdens de reflow, 
de geplande kosten voor de verpakking 
en daarmee de uiteindelijke prijs.

De geschiktheid van een component dat 
is vervaardigd van een bepaalde hitte-
bestendige kunststof wordt doorgaans 
volgens de norm IPC / JEDEC J-STD-020 
gekwalificeerd.

Aanzuigvlakken voor een optimale 

montage

Het SMD-proces vereist een automa-
tische montage. Naast een geschikte 
leveringsvorm, bijvoorbeeld op rol of 
als tray, ligt de focus op het uitpakken. 
Om te zorgen dat de componenten 
indien mogelijk zonder grijper of speci-
ale pipetten door de montagekop van 
de automaat kunnen worden opgepakt, 
dienen ze over gladde aanzuigvlakken te 
beschikken (afb. 7/8). Op die manier is 
het mogelijk standaard vacuümpipetten 
aan te zuigen en te verplaatsen. Zijn er 
geen dergelijke vlakken beschikbaar of 
zijn deze te klein, dan dient het compo-
nent te zijn voorzien van extra pick & 
place-pads (afb. 9). 

Idealiter heeft een automatisch mon-
teerbaar component geen extra pad.

 Eisen die aan connectoren worden gesteld 
voor het refl ow-proces

Voor de toepassing in een SMT-proces dienen de componenten met betrekking tot hun 

bouwvorm, de gebruikte materialen en oppervlakken alsmede de verpakking aan bepaal-

de eisen te voldoen. Vooral bij connectoren zijn extra aanpassingen noodzakelijk.

Afb. 7: Componentvormgevend aanzuigvlak

Afb. 8: Geïntegreerd omhoog gebracht 
aanzuigvlak

Afb. 9: Extra pick & place-pad
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4,42

4,05 0,55

2
5,08

0,66

Vrije ruimte aan de onderzijde van 

het component

Het contact van de soldeerpasta met 
kunststofdelen en het ongedefinieerde 
smeltproces kan tot losse soldeerkogels 
of soldeerbruggen leiden, die in het erg-
ste geval kortsluiting in het component 
tot gevolg hebben. Daarom zijn de com-
ponenten uitgevoerd met een zo groot 
mogelijke vrije ruimte (afb. 10) rondom 
de soldeerstift of het oppervlaktecontact 
en zijn ze voorzien van afstandshou-
ders, zogenaamde standoffs. Anderzijds 
dient door de lay-out van de contact-
pad (afb. 11) of restringen te worden 
gewaarborgd dat de isolatiebehuizing van 
het component niet in contact komt met 
de soldeerpasta. 

Gekleurde 

SMD-/THR-componenten

Componenten voor het reflow-soldeer-
proces zijn voornamelijk uitgevoerd 
in de kleur zwart. Dit zorgt voor een 
bijzonder goed contrast tussen de con-
tacten en de behuizing en vereenvoudigt 
de detectie door camerasystemen ten 
behoeve van het montageproces.

Gekleurde componenten (afb. 12) 
zijn alleen leverbaar, wanneer de betref-
fende kleurpigmenten over de juiste 
temperatuurstabiliteit beschikken en 
voor bepaalde toepassingen UV-stabiel 
zijn (afb. 13). Het kleurenpalet dat op 
dit moment beschikbaar is, is beperkt en 
afhankelijk van het basismateriaal (polya-
mide of polymeer). Moderne camera-
systemen zijn vanwege de verbeterde 
belichting en contrastweergave in staat 
de noodzakelijke details ook bij een 
slecht contrast tussen het metaal en de 
gekleurde behuizing te registreren. 

Afb. 11: Voorbeeld van aanbevolen lay-out voor een SMD-connector

Afb. 10: Voorbeeld voor documentatie van de mogelijke vrije ruimte onder een THR-connector

Afb. 12: Kleurvarianten

Afb. 13: SMD-connectoren in de 
kleur wit voor verlichtingsaanslui-
ting zijn extra UV-bestendig
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Afb. 16: Connector met vergulde SMD-contacten 
conform EN 61191

Afb. 14: Gedeeltelijk vergulde stiften Afb. 15: THR-connector met gedeeltelijk 
vergulde stiften

Vergulde contacten

De toepassing van vergulde contactsyste-
men, vooral in het soldeerbereik, wordt 
doorgaand als kritisch bestempeld, omdat 
er dan tin-goudstructuren ontstaan die 
op de lange termijn broos worden waar-
door de soldeerplaats beschadigd kunnen 
raken. In tegenstelling tot golfsolderen 
blijft er bij THR- of SMD-componen-
ten, vanwege de beperkte hoeveelheid 
soldeerpasta of soldeer, een bepaalde 

hoeveelheid goud achter op de soldeer-
plaats. In veel situaties kan dit risico 
worden omzeild. Hiervoor zijn er bij 
Phoenix Contact gedeeltelijk vergulde 
stiften verkrijgbaar (afb. 14). De con-
tactzijde blijft onveranderd verguld, de 
soldeerzijde wordt vertind uitgevoerd 
(afb. 15).

Worden er vanwege het productie-
proces of toepassingsafhankelijk toch 
volledig vergulde contacten gebruikt 

(afb. 16), dan dient de op de soldeer-
plaats achterblijvende hoeveelheid goud 
te worden bepaald. Dit aandeel mag vol-
gens EN 61191 niet groter zijn dan 1,4%. 
Daarom worden alle SMD-/THR-contact-
systemen bij Phoenix Contact doorgere-
kend.

4.2 Specifi eke eisen voor THR-componenten

Toepassingsbereik van de 

THR-technologie 

Het procesvenster van het pin-in-paste-
proces wordt bepaald door de verhou-
ding tussen stiftdoorsnede, boorgat-
diameter en printplaatdikte. Daarnaast 
worden er een aantal specifieke eisen 
gesteld aan met name de stiftlengte en 
de positietolerantie van de stiften.

Toepassingsbereik van de 

pin-in-paste-technologie

Het procesvenster waarbinnen het pin-
in-paste-proces kan worden gebruikt, 
wordt bepaald door de soldeerpasta en 
de relatie hiervan tussen de boorgatdia-
meter en de printplaatdikte. Hoe kleiner 
de boorgatdiameter, des te moeilijker 
het wordt om voldoende doordruk te 
bereiken zodat het boorgat voor 100 % 
wordt gevuld.

De onderste diametergrens bij een 
printplaat met een dikte van 1,6 mm 
bedraagt ca. 1,0 mm. De bovenste dia-
metergrens bedraagt ca. 2,0 mm als 
gevolg van het risico dat de pasta bij de 
zeefdruk direct wordt afgestoten, d.w.z. 
dat het boorgat de pasta niet kan vast-
houden.

Voorbeelden van gebruikelijke com-
binaties zijn weergegeven in de tabel. 

De afstemming van de afmetingen van 
het boorgat op de stiftdiameter dient 
zodanig te zijn dat de connectoren pro-
bleemloos kunnen worden verwerkt. Tot 
slot dient het voor de gebruiker mogelijk 
te zijn soldeerplaatsen te realiseren die 
aan de eisen van klasse 3 van IPC A-610 
voldoen.

diagonaal stift (d) gatdiameter (di)

stift soldeerflens
1,58 mm 
1,2 x 1,2 vierkante stift

1,9 mm

CC-COMBICON
1,23 mm 
1 x 1 vierkante stift

1,6 mm

MC-COMBICON
1,15 mm
0,8 x 0,8 vierkante stift

1,4 mm

Micro-COMBICON
0,9 mm
0,64 x 0,64 vierkante stift

1,2 mm

Verhouding tussen stiftdiagonaal en boorgatdiameter, met betrekking tot een printplaatdikte van 
1,6 mm
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Pad-design/restring

Met betrekking tot de dimensionering 
van de restring gelden vrijwel dezelfde 
eisen als voor golfgesoldeerde pads. 
Rekening houdend met de lucht- en 
kruipwegen en met de vrije ruimte onder 
het component rondom de stift dienen 
de ringbreedten tussen 0,2 en 0,5 mm te 
liggen. Het potentieel grotere pastavo-
lume op bredere ringen kan de kwaliteit 
van de soldeerverbinding (kegelvorming) 
positief beïnvloeden.

Boorgatdiameter

Toepassing van de THR-technologie ver-
eist modificaties aan de printplaat-
lay-out. Belangrijk hierbij is het kiezen 
van de juiste boorgatdiameter. Een 
geschikte boorgatdiameter is enerzijds 
belangrijk om het terugstromen van het 
soldeer tijdens het reflow-proces te 
waarborgen en anderzijds heeft de groot-
te van het gat invloed op de mogelijkheid 
voor automatische montage. Met de juis-
te boorgatdiameter worden productie-
toleranties gecompenseerd en kan de 
montage betrouwbaar worden gereali-
seerd.
In de praktijk ontstaan er bij toenemen-
de componentlengte grotere productie-
toleranties. Om bij meerpolige, grote 
componenten de montagezekerheid te 
verhogen kan het nodig zijn de binnen-
diameter nogmaals met maximaal 0,1 mm 
te vergroten. Voor THR-componenten 
van Phoenix Contact worden bij de 
afzonderlijke series de aanbevolen boor-
gatdiameters afhankelijk van het aantal 
polen gedocumenteerd (zie bijv. de tabel 
voor M12-THR-connectoren).

Positietolerantie – swash circle

De positietolerantie van stiften in 
through hole connectoren behelst de 
toelaatbare positie-afwijking van de stift-
punten ten opzichte van de nulpositie 
in x- resp. y-richting. Een swash circle is 
een cirkel met een bepaalde diameter 
die de afwijking rond de nulpositie van 
de stiftpunt beschrijft. Een positietole-
rantie van bijv. ± 0,2 mm beschrijft dus 

een cirkel met een diameter van 0,4 mm 
waarbij de stiftpunt zich in het midden, 
op de ideale nulpositie bevindt. De actu-
ele THR-norm DIN EN 61760-3 legt de 
maximaal toegelaten positietolerantie 
vast op ± 0,2 mm. Dit komt overeen met 
een swash circle van 0,4 mm. Met de 
swash circle wordt de positietolerantie 
van de stiftpunt in het boorgat gedefini-
eerd (afb. 17).

Alle THR-componenten van 
Phoenix Contact voldoen aan de eisen 
van de norm. Voor toepassingen waarbij 
een positietolerantie van ± 0,1 mm is 
vereist, is een breed productenprogram-
ma beschikbaar.

THR-productfamilie (recht) aanbevolen lay-out*

aantal
polen polarisatie uitvoering 

[male / female] stift-Ø [mm] boring restring sjabloon

4 A, D male / female 1 1,3 2 1,9
4 T male / female 1,3 1,6 2,6 2,4
4 S (kruis) male / female 1,3 1,6 2,6 2,4
5 A, B male / female 1 1,3 2 1,9
8 A male / female 0,8 1,1 2,1 1,9
8 X female 0,8 1,1 1,75 1,65
8 Y female 0,8 / 0,8 1,1 1,8 1,7
12 A male / female 0,6 1 1,7 1,6
17 A male / female 0,6 1 1,45 1,35

THR/golf productfamilie (haaks) aanbevolen lay-out*

aantal
polen polarisatie uitvoering 

[male / female] stift-Ø [mm] boring restring sjabloon

4 A, D male / female 1 1,3 1,9 1,8
5 A, B male / female 1 1,3 2 1,9
8 A male / female 0,8 1,1 1,9 1,8
8 X female 0,8 1,1 1,75 1,65
8 Y female 0,8 1,1 1,8 1,7
12 A male / female 0,8 1,1 1,5 1,4
17 A male / female 0,8 1,1 1,5 1,4

bo
or

ga
t i

n 

pr
int

pla
at

0,4

0,2

0,2
0,2

stift-
diagonaal

M12-printplaat-lay-out * bij printplaten met een dikte van 1,6 mm

SMD-productfamilie aanbevolen lay-out*

aantal
polen polarisatie uitvoering 

[male / female] stift-Ø [mm] restring sjabloon

4 A, D male / female 0,9 1,9 1,7
4 T male / female 1,3 2,3 2,1
5 A, B male / female 0,9 1,9 1,7
8 A male / female 0,9 1,9 1,7
8 X female 0,7 1,7 1,5
8 Y female 0,7 / 0,9 1,7 / 1,9 1,5 / 1,7
12 A male / female 0,7 1,7 1,5
17 A male / female 0,7 1,45 1,35

Afb. 17: Positietolerantie van de stiftpunt in het 
boorgat – de tolerantie van de mogelijke swash 
circle bedraagt volgens de norm 0,4 mm 
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Soldeerstiftlengte

De keuze van de juiste soldeerstiftlengte 
is onder meer afhankelijk van de sol-
deermethode en het type soldeerproces 
(convectie of dampfase). Doorgaans 
worden er tegenwoordig stiften aanbe-
volen die tussen 0,4 en 1,0 mm doorste-
ken. Voor een printplaat met een dikte 
van 1,6 mm betekent dit stiftlengten van 
2 mm tot 2,6 mm vanaf de onderzijde 
van het component, om het risico op 
pastaverlies (Solder Paste Dropping) te 
minimaliseren. Dit geldt vooral voor het 
dampfaseproces, omdat het condensaat 
hierbij onafhankelijk van het toegepaste 
soldeer de soldeerkogel aan de onderzij-
de van de stift belast wat tot pastaverlies 
kan leiden. Daarentegen kunnen met 
extreem korte, in de printplaat verzon-
ken stiften zeer goede soldeerplaatsen 

worden gerealiseerd. Met betrekking tot 
de IPC-inspectie bestaan hiervoor ech-
ter nog geen concrete kwaliteitscriteria, 

zodat het risico per situatie dient te 
worden beoordeeld (afb. 18).

stiftlengte (standaard) THR-convectie THR-dampfase

1,4 mm

verzonken 

stift

beperkte
inspectie

beperkte 
inspectie

2,0 mm

standaard
optimaal optimaal

2,6 mm

standaard
optimaal optimaal

0,
1

4.3 Specifi eke eisen voor SMD-componenten

Ook bij SMD-componenten dienen met 
betrekking tot de contacten bepaalde 
toleranties te worden aangehouden. 
Daarnaast zijn er fixerende elemen-
ten nodig om de positie tijdens het 
reflow-proces te behouden.

Coplanariteit en 

laagdikte soldeerpasta

De coplanariteit van de oppervlakte-
contacten van SMD-connectoren dient 
volgens DIN EN 61760-1 0,1 mm tot 
0,15 mm te bedragen. Een goed contact 
van de aansluitingen met de pasta hangt 
echter in principe af van de laagdikte van 
de soldeerpasta. Deze laagdikte bedraagt 
doorgaans 100 tot 150 μm. Daarom 
dient de coplanariteit dienovereenkom-
stig 0,08 mm tot 0,1 mm te bedragen. 
De laagdikte van de soldeerpasta die kan 
worden aangebracht hangt hierbij af van 
de tinkogeldiameter van de pasta. Sol-

deerpasta's worden aan de hand van de 
kogelgrootte ingedeeld in typen.
Een coplanariteit van 100 μm betekent 
dat alle contactvlakken binnen een tole-
rantiebereik van 0+0,1 mm (beter nog 
is 0+0,08 mm) moeten liggen, anders 
kan in sommige gevallen geen contact 
worden gemaakt met de soldeerpasta. 
In deze situatie dient de laagdikte van 
de soldeerpasta ten minste 120 μm te 
bedragen om een betrouwbaar contact 
te waarborgen (afb. 19).

Positietolerantie

De eisen die aan de positietolerantie 
van SMD-aansluitingen/soldeercontacten 
worden gesteld zijn vergelijkbaar met die 
voor THR-stiften. Hier wordt echter niet 
over swash circles gesproken, maar over 
positietolerantie in  x- en y-richting. Afhan-
kelijk van het raster dient deze achter wel 
binnen het bereik van ± 0,1 mm te liggen, 

overeenkomstig de SMD-lay-out-toleran-
tie.

Afb. 19: Coplanariteit van alle contacten 
van het component 0,1 mm

Afb. 18: Stiftlengten bij toepassing in standaardprintplaten met een dikte van 1,6 mm p
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Mounting bosses

„Mounting bosses“ zijn kunststof nokken 
die deel uitmaken van de behuizing van 
het component, die in boorgaten zonder 
oppervlaktecoating worden gestoken. 
Deze nokken voorkomen verdraaiing van 
het component als deze tijdens het sol-
deerproces gaat drijven, zodat er geen 
ontoelaatbare zijdelingse verplaatsing ten 
opzichte van de lay-out optreedt. Het 
gewicht van het component bepaalt of 
er „mounting bosses“ noodzakelijk zijn. 
Voor de boringen ten behoeve van de 
nokken gelden in principe dezelfde posi-
tietoleranties (afb. 20).

Ankers

SMD-ankers vervullen voor connectoren 
twee primaire functies. Enerzijds ter 
versteviging van de bevestiging op de 
printplaat en de mechanische stabiliteit 
met betrekking tot het insteken en los-
nemen van de connector. Anderzijds kan 
het extra oppervlak van de ankers bij 
het overhead solderen in geval van mon-
tage aan beide zijden voor de benodigde 
adhesie zorgen (afb. 21).

4.4 Specifi eke eisen voor gecombineerde SMD-/THR-componenten

SMD-contacten en THR-ankers

Pure SMD-connectoren worden in de 
apparatenaansluittechniek hoofdzakelijk 
als interne board-to-board-verbinding of 
wire-to-board-verbinding toegepast en 
minder als externe apparaataansluiting.

Bij externe apparaataansluitingen 
en de bediening door de gebruiker 
zijn dezelfde hoge mechanische belas-
tingswaarden vereist als voor golf- of 
THR-gesoldeerde doorsteekverbindin-
gen. Deze zijn bij overeenkomstige con-
nectorafmetingen nauwelijks te realise-
ren met een pure SMD-connector. Hier 
is de toepassing van connectoren met 
SMD-contacten en THR-ankers (afb. 22) 
zinvol.

Dit type connector dient eveneens 
te voldoen aan de hierboven genoemde 
eisen en met betrekking tot SMD- en 
THR-connectoren. Tegelijkertijd biedt de 
combinatie belangrijke voordelen.

Dubbele functie voor 

THR-ankerstiften

Behalve de noodzakelijke mechanische 
stabiliteit fungeren de THR-ankers ook 
als „mounting bosses“ en houden ze de 
connectoren tijdens het soldeerproces 
op hun plaats. Bij SMD-contacten kan de 
positie op de tweede zijde van de print-
plaat voor de lay-out worden gebruikt.

Afb. 20: Connector met positioneringsnokken 
(mounting bosses) 

Afb. 21: Printklem met zijdelingse SMD-ankers

Afb. 22: Combiconnector met SMD-contacten en 
THR-ankers
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5.1 Peak- en classifi catietemperaturen voor refl ow-componenten

Tijdens een basistestserie wordt ernaar 
gestreefd om het component binnen 
een gesimuleerd reflow-soldeerproces, 
gedurende een periode van maximaal 
30 sec. aan de maximaal geoptimaliseer-
de peak-temperatuur (gemeten aan de 
bovenzijde van het component) bloot te 
stellen. De huidige gewenste peak-tem-
peraturen liggen daarbij rond 260 °C.

De norm vereist deze hoge tempera-
turen in de praktijk echter alleen voor 
kleine componenten met een vergelijk-
baar geringe behuizingsdikte/ wanddikte. 
Bij een toenemende behuizingsdikte 
resp. wanddikte of bij grotere behui-
zingsvolumen gelden lagere temperatuur-
waarden. Desondanks blijft het streven 
om zo hoog mogelijke peak-temperatu-
ren te testen bestaan, ook al is dit niet 
nodig.

Dit komt doordat THR/SMD-connec-
toren vaak met grotere componenten 
op de printplaat zijn aangebracht. Alle 
andere componenten warmen vanwege 
hun geringere thermische massa aanzien-
lijk sneller op en dienen daarom gedu-
rende een langere periode bestand te 

zijn tegen beduidend hogere peak-tem-
peraturen. Met een uitgebalanceerd 
warmtemanagement zouden de kleine 
componenten worden ontzien en kun-
nen de grotere componenten, ondanks 
hun geringere opwarming, veilig worden 
gesoldeerd.

Om tussen fabrikanten en gebruikers 
een gelijkwaardig begrip met betrekking 
tot de maximaal toelaatbare peak-tem-

peraturen te hanteren, wordt er een 
zogenaamde classificatietemperatuur 
gedefinieerd Tc. Daarnaast wordt met de 
kwalificatie bij Tc +5 °C en de toepassing 
bij Tc -5 °C een thermische veiligheids-
afstand gecreëerd, zodat beschadiging 
van het component zo veel mogelijk kan 
worden uitgesloten (afb. 23).

Afb. 23: Vastlegging van de classificatietemperatuur afhankelijk van het behuizingsvolume en de 
behuizingsdikte voor loodvrije soldeerprocessen

gebruikelijke Tc voor 
connectoren van de 
apparatenaansluit-
techniek

component- 
volume

> 2000 mm3

350 –  2000 mm3

< 350 mm3

< 1,6 mm 1,6 mm – 2,5 mm ≥ 2,5 mm componentdikte

classificatietemperatuur Tc aan de bovenzijde van het component

+260 °C +245 °C +245 °C

+260 °C +250 °C +245 °C

+260 °C +260 °C +250 °C

 Kwalifi catie van componenten 
voor het refl ow-proces

Connectoren voor toepassing in het SMT-proces worden bij voorkeur telkens volgens 

de actuele versie van de kwaliteitsnorm IPC/JEDEC J-STD-020 getest. De focus ligt op 

de specifieke vochtopname van kunststoffen, die door de temperatuurbelasting van het 

reflow-proces tot beschadiging van het component in de vorm van blaasvorming, delami-

natie of deformatie kan leiden. 

Afhankelijk van de grootte en bouwvorm van het component en de keuze van de kunst-

stof, worden zogenaamde levels gekwalificeerd die de handling van de componenten 

vanaf de productie tot de toepassing in het SMT-proces duidelijk vastleggen.
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5.3 Maximaal toelaatbare blootstellingstijd = betrouwbare verwerking 
zonder beschadiging tijdens het refl ow-proces

Open verwerking betekent dat eerder 
gedefinieerd gedroogde componenten 
uit hun luchtdichte verpakking worden 
genomen en dat ze binnen de door het 
level gestelde tijd worden verwerkt. Bin-
nen deze tijd kan het component vocht 
opnemen, zonder dat dit tot beschadi-
ging tijdens het reflow-proces leidt. 

Componenten die geen of een te ver-
waarlozen hoeveelheid vocht opnemen, 
zijn vervolgens kandidaten voor Level 1 
„unlimited“ zonder extra droge verpak-
king (drybag). Ze kunnen open worden 
opgeslagen en hebben ten behoeve van 
het proces een onbegrensde blootstel-
lingstijd.

Componenten die vocht opnemen, 
worden geclassificeerd van 1 jaar (Level 2) 
tot aan enkele uren (Level 3 – 6). Deze 
componenten dienen beslist in een dry-
bag te worden verpakt. Na het openen 
van de verpakking begint de "Floor Life 

Time" die eindigt afhankelijk van het level. 
Na het verlopen van de blootstellingstijd 
neemt het risico op beschadiging van het 
component aanzienlijk toe (afb. 25). Voor 

een hernieuwde toepassing dienen de 
componenten te worden gedroogd 
(rebake) en terug te worden gebracht 
naar de aanvangstoestand.

5.2 Moisture Sensitive Level voor refl ow-componenten

Behalve de classificatietemperatuur is 
MSL (Moisture Sensitive Level) de para-
meter die de behandeling tijdens het 
reflow-proces exact beschrijft. Afhanke-
lijk van het vermogen aan vochtopname 
worden er levels van 1 t/m 6 gekwalifi-
ceerd (afb. 24).
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toenemend 
risico op 
delaminatie en 
scheuren

openen van de 
verpakking

vochtopname tijdens de montage

stop na bijv. 168 hFloor Life Time0 = start

Afb. 24: MSL-levels en de bijbehorende blootstellingstijden

Afb. 25*: Floor Life Time, voorbeeld van het proces bij componenten met MSL-level 3

*  van JEDEC [IPC/JEDEC J-STD-033C, afbeelding 3-3] ©Copyright JEDEC
vermenigvuldiging na toestemming van JEDEC
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5.4 Testcyclus, kwalifi ceren van het Moisture Sensitive Level (MSL)

De tests worden in het algemeen uit-
gevoerd bij een classificatietemperatuur 
van 260 °C. Pas wanneer een compo-
nent niet door de test komt, wordt de 
classificatietemperatuur voor bepaalde 
componentafmetingen conform de gege-
vens in de norm verlaagd tot 250 °C 
resp. 245 °C. Het nagestreefde niveau 
wordt echter in stand gehouden. Door-
staat het component ook deze test 
niet, dan wordt er een nieuw doel-level 

vastgelegd en wordt er weer gestart met 
een classificatietemperatuur van 260 °C. 
Pas wanneer het component geen 
beschadigingen meer vertoont, staat het 
uiteindelijke Moisture Sensitive Level 
vast. Vervolgens worden de componen-
ten conform de gegevens in de norm 
verpakt en gecodeerd (afb. 26).

Na elke nieuwe testcyclus dienen de 
componenten op beschadiging te wor-
den gecontroleerd. Primair wordt er 

gecontroleerd op blaasvorming (blisters) 
(afb. 27) op het componentoppervlak – 
eventueel is afslijpen van het oppervlak 
noodzakelijk om interne beschadigingen 
(cracks) (afb. 28) vast te stellen. Verder 
leiden smeltingen en deformaties ertoe 
dat een doelklasse niet wordt gehaald. 

Afb. 28: Niet doorstaan level – 
schadebeeld scheurvorming

Afb. 27: Niet doorstaan level – 
schadebeeld blaasvorming

definitie van de doelklasse droging 4 h bij 125 °C

blootstelling
aan vochtopname

overeenkomstig doelklasse

reflow-solderen met
temperatuurprofiel overeenkomstig
componentgrootte-classificatie

nieuwe doelklasse
definiëren

niet
doorstaan

inspectie doorstaan
het component wordt

overeenkomstig de doorstane
doelklasse ingedeeld

3 reflow-
cycli

Afb. 26: Testcyclus, waarbij de doelklasse wordt getest
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Afb. 29*: Ideaal kwalificatieprofiel overeenkomstig de norm

temperatuur/°C

temperatuur

voorverwar-
ming 1

voorverwar-
ming 2

voorverwar-
ming 3 peak-zone 1 peak-zone 2 koelzone

TP = 260 °C

TP

TL = 217 °C

TL

TP = 25 °C

tijd/ s

tijd

240,0120,000,0

stijgende lijn dalende lijn

piek/peak

t

tS

tijd 25 °C tot peak

vocht

voorverwarming

Tsmin

Tsmin

Tsmax

Tsmax

5.5 Kwalifi catieprofi el versus gebruikersprofi el

Ofschoon het kwalificatieprofiel dicht 
bij de eisen van de praktijk ligt, kunnen 
er afwijkingen bestaan ten opzichte van 
de werkelijke gebruikersprofielen. Uit-
eindelijk hangt het juiste soldeerprofiel 
van een groot aantal factoren af. Zo 
dient de procesengineer een compromis 
te vinden tussen o.a. printplaatafmetin-

gen en -dikte, type en dichtheid van de 
componenten, soldeerpasta en installa-
tieapparatuur, om de printplaat goed te 
solderen. De kwalificatieprofielen met de 
bijbehorende classificatietemperaturen 
dienen daarom als leidraad voor de pro-
cesengineer om te bepalen of de compo-
nenten aan de hand van het daadwerke-

lijke profiel kunnen worden gesoldeerd 
(afb. 29/30).

Afb. 30: Geprotocolleerd werkelijk gebruikersprofiel

*  van JEDEC [IPC/JEDEC J-STD-020E, afbeelding 5-1] ©Copyright JEDEC
vermenigvuldiging na toestemming van JEDEC
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5.6 Verpakking

Afhankelijk van de volgens 
 IPC/ JEDEC J-STD 020 bepaalde Moisture 
Sensitive Levels MSL zijn er twee soor-
ten verpakkingen beschikbaar.

Level 1 

Componenten die voldoen aan de eisen 
van MSL1 benodigen geen bijzondere 
beschermende maatregelen om de opna-

me van vocht te voorkomen. Een een-
voudige verpakking die statisch geleidend 
is, is voldoende (afb. 31).

Level-producten

Level-producten, zijn producten met 
MSL 2 en hoger. Deze producten die-
nen te worden verpakt in zogenaamde 
drybags, die eveneens statisch gelei-

dend zijn. De verpakking vindt volgens 
 IPC/ EDEC-033 plaats met geschikte 
dehydratiemiddelen, vochtindicatoren 
alsmede stikstofspoeling en ten slotte 
het gedeeltelijk vacumeren van de ver-
pakking (afb. 32/33).

Vochtgevoelige producten in drybags 
worden gecodeerd met een speciaal 
waarschuwingsetiket. Dergelijke etiket-
ten dienen ten minste de volgende gege-
vens te bevatten:
– het MSL-level (rechtsboven)
– de houdbaarheid in gesloten drybag
– de piekwaarde van de temperatuur 

waarmee de kwalificatie werd uitge-
voerd

– de maximale blootstellingstijd van het 
component (Floor Life Time), waarin 
het binnen het kader van de kwalifica-
tiewaarden zonder risico kan worden 
verwerkt

– de sluitdatum van de drybags (afb. 34)

Afb. 32: Componenten op rol in een drybag Afb. 33: Componenten als grootverpakking in 
karton in een drybag

Afb. 34: Codering

Afb. 31: MSL 1-product in antistatische  polybag
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6.1 Printplaat-lay-out

SMD-lay-out 

De pad-afmetingen voor een bepaalde 
soldeercontactgrootte en de totale lay-
out (positie en afstand van de pads ten 
opzichte van elkaar) worden doorgaans 
aanbevolen in een lay-out-voorstel van 
de fabrikant. Dit lay-out-voorstel houdt 
rekening met voldoende vlakke delen om 
de soldeerplaatsen volgens IPC A-610 
overeenkomstig de gewenste klasse te 
kunnen realiseren.

De positie van de contacten ten 
opzichte van elkaar wordt hoofdzakelijk 
aan de hand van de vereiste lucht- en 
kruipwegen bepaald. Toleranties bij het 

component en bij de montage die gevol-
gen hebben voor de oversteek aan de 
zijkanten en de contactafdekking hebben 
invloed op de pad-uitzettingen. Aansluit-
vlakken die uit voorzorg overgedimen-
sioneerd zijn uitgevoerd, dienen daarbij 
eveneens te worden vermeden. Net als 
te kleine aansluitpads waarbij de kans op 
“lateral overhang” ontstaat. Uiteindelijk 
is de lay-out een compromis dat op elk 
gewenst moment conform uw eigen 
ervaringen kan worden geoptimaliseerd 
(afb. 35).

THR-lay-out –   pad-design/restring

Met betrekking tot de dimensionering 
van de restring gelden vrijwel dezelfde 
eisen als voor golfgesoldeerde pads. 
Rekening houdend met de lucht- en 
kruipwegen en met de vrije ruimte 
onder het component rondom de 
stift dienen de ringbreedten tussen 
0,2 tot 0,5 mm te liggen. Het potentieel 
grotere pastavolume op bredere ringen 
kan de kwaliteit van de soldeerverbin-
ding (kegelvorming) positief beïnvloeden.

 Procesintegratie – 
printplaat-lay-out, pastadruk, bezetting, 
solderen en inspectie

Een optimale procesintegratie begint bij de printplaat-lay-out. Daarmee wordt de basis 

al gelegd voor het beste soldeerresultaat. Het aanbrengen van de juiste pasta heeft een 

aanzienlijke invloed op het resultaat, maar ook voor de montage gelden er omstandighe-

den voor het foutloos plaatsen van de componenten. Het soldeerproces en de daarop-

volgende inspectie zijn goed beschreven in de norm. Elke processtap stelt eisen aan de 

componenten waaraan door een optimale materiaalkeuze en productdesign moet wor-

den voldaan.

Afb. 35: Voorbeeld van een aanbevolen lay-out voor een SMD-connector
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Afb. 36: Aanbevolen verhouding tussen boorgatdiameter en stiftdiagonaal

Afb. 37: Lay-out- en tolerantietekening van een specifiek THR-component

d = stiftdiagonaal van de toegepaste vierkante stift

di = binnendiameter boorgat

Als vuistregel voor de juiste 
boorgatdiameter geldt:

d
i
 = d + 0,3 mm

THR-lay-out –  boorgatdiameter 

De boorgatdiameter voor THR-connec-
toren is afhankelijk van de stiftgeometrie 
en de printplaatdikte – zie ook Toepas-
singsbereik THR-technologie, pagina 9. 
Een optimale verhouding tussen boorgat-
diameter en stiftgeometrie compenseert 
productietoleranties, zorgt voor een con-
tactvrije montage en een goede vloeing 
van het soldeer tijdens het soldeerpro-
ces. Als vuistregel is de diameter van de 
boring ca. 0,3 mm groter van de diagonaal 
van de stift (afb. 36). Lay-out-voorstellen 
voor een aanbevolen boorgatdiameter 
zijn gedocumenteerd in de artikelteke-
ningen. Daarnaast kan ook de positie-
tolerantie van de contactstiften worden 
gebruikt (afb. 37).

6.2 Pastaprint

Tijdens het printproces wordt de sol-
deerpasta voor SMD-componenten 
(oppervlaktedruk) en THR-componenten 
(doordruk) gelijktijdig met behulp van 
een sjabloon op de pads/restringen resp. 
in de boringen aangebracht. Tegenwoor-
dig worden hiervoor sjablonen met een 
dikte van 100 tot 150 μm toegepast 
(afb. 38).

SMD-pastaprint

De kleinste SMD-pads van een lay-out 
en de coplanariteit van de componenten 

beïnvloeden de pastabehoefte aanzienlijk 
en daarmee ook de keuze van de sja-
bloondikte en de klasse soldeerpasta. De 
mogelijke combinaties worden doorgaans 
getest en kunnen tijdens het standaard-
proces voor het instellen van de proces-
keten worden opgeroepen. Het afstem-
men van de parameters en instellen van 
de printer berust meer op ervaring, dan 
dat dit is gebaseerd op de normen. 

THR-pastaprint

De op elkaar afgestemde printprocessen 
voor de primaire SMD-print mogen niet, 
of slechts in geringe mate, door een 
gelijktijdig uitgevoerde THR-druk wor-
den beïnvloed. In principe kan de door-
druk via de printer zelf, aan de hand van 
de rakelhoek of de rakelsnelheid (evt. 
door cartridgedruk bij gesloten syste-
men) worden gewijzigd (afb. 39). 

Afb. 38: Rakelsysteem voor het aanbrengen van 
soldeerpasta

Afb. 39: Wijziging van de rakelhoek – verhoging van de doordruk
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THR-pastavolume –

basisparameters

Het volume van de pastaprint dient het 
dubbele te bedragen van het volume 
dat het soldeer na de smelting inneemt. 
Ongeveer de helft (volume) van de 
soldeerpasta bestaat uit soldeerhulp-
middelen zoals activators en vloeimid-
delen, de rest is soldeer in kogelvorm 
met gebruikelijke korrelgrootten tussen 
25 en 45 μm. Pastatypen worden o. a. 
naar kogeldiameter in klassen ingedeeld.

Het benodigde volume dient aan de 
hand van de indeling van de lay-out, 
geoptimaliseerde parameters van de 
printer en afhankelijk van het gedrag van 
de soldeerpasta te worden verkregen. 
Idealiter wordt er geen overprint op de 
bovenste restring (geringe verontreini-
ging) gerealiseerd en een lichte doordruk 
onder de printplaat bij 100 % vulling van 
het boorgat (afb. 40).

De diameter van de sjabloonuitsparing 
(afb. 41) wordt hierbij ca. 0,1 mm kleiner 
uitgevoerd, zodat de sjabloon op de res-
tring komt te liggen (afb. 42).

Hiermee wordt bewust een over-

print van soldeerpasta op de restring 
vermeden. Het benodigde soldeerdepot 
ontstaat door de aan de onderzijde van 
de printplaat doorgedrukte pasta. Deze 
variant voorkomt verontreiniging door 
pasta en verkleint het risico op de vor-

ming van soldeerparels op de PCB.

Afb. 40: Basisdruk (ideaal)

Afb. 41: Aanbevolen sjabloonuitsparing Afb. 42: Sjabloon raakt de restring – 
geen overdruk

100 – 150 μm
sjabloondikte

soldeerpasta met geringe druppelneiging

– geen overprint nodig (1)
– gerichte doordruk van soldeerpasta tot 

0,5 mm onder de printplaat (2)

0 – 0,5 mm

dS = dA – 0,1 mm, waarbij

dA= di + 2*R

(dS-sjabloonuitsparing Ø)

(dA-soldeeroog Ø)

(Ei-boorgat Ø)

(R-restringbreedte) printplaat
restring

soldeer-
stop-

lak

sjabloon

soldeerpasta

THR-pastavolume – 

extra oppervlakken

Bij sommige toepassingen, vooral bij een 
hoge druppelneiging van de soldeer-
pasta, wordt de doordruk gereduceerd 
(afb. 43). De ontbrekende pastavolumen 
dienen daardoor op een andere plek te 
worden gerealiseerd. In het eenvoudigste 

geval kan het reduceren van de doordruk 
worden gerealiseerd door het verstellen 
van de rakelhoek. Als alternatief kunnen 
er profielen in de sjabloon worden aan-
gebracht (zie ook THR-pastavolume – 
gereduceerde druk, pagina 21).

Een lagere doordruk betekent een 
kleiner soldeervolume. Om dit te com-

penseren kan bij de betreffende beschik-
bare ruimte meer pastavolume op extra, 
aan de restring grenzende vlakken ter 
beschikking worden gesteld. De smelten-
de pasta vloeit vanaf deze vlakken terug 
naar de restring en vergroot daarmee 
het soldeervolume (afb. 44). 

Afb. 44: Lay-out-vlakken voor extra soldeerpasta-
volume: lay-out en na bedrukking

Afb. 43: Gereduceerde pastaprint – 
minder doordruk

100 – 150 μm
sjabloondikte
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profielTHR-pastavolume – 

gereduceerde druk

Neigt de gebruikte soldeerpasta tot 
druppelen of zijn de boorgaten voor de 
gebruikte componenten erg groot, dan 
dient er een andere strategie te worden 
gehanteerd. Het wordt dan aangeraden 
om profielen in de sjablonen aan te 
brengen om de doordruk van pasta te 
begrenzen (afb. 45). Het reduceren van 
het soldeervolume bij de doordruk kan 
worden gerealiseerd door een gelijktij-
dige, gerichte overdruk of door extra 
terugstroomvlakken op het printplaat-
oppervlak (afb. 46).

Afb. 45: Sjabloon voor-
zien van profiel met 
breedte S

drukbeeld 
onderzijde 
printplaat

Afb. 46: Doordrukreducering door profielen, alternatieve uitsparingen met 
profielen en grotere diameters

sjabloon-
uitsparingen

0,3 mm profiel

0,5 mm profiel

geen profiel

6.3 Montage

Connectoren voor de printplaat worden 
doorgaans, met name voor golfsoldeer-
processen, met de hand geplaatst. Dank-
zij de integratie van THR- of SMD-con-
nectoren in de automatische montage bij 
reflow-processen ontstaan aanzienlijke 
kostenvoordelen.

Automatische  montage – 

pick & place

THR/SMD-stiftconnectoren of printklem-
men kunnen doorgaans vanwege hun 
formaat en gewicht doorgaans alleen met 
pick & place-automaten worden geplaatst. 

De componenten worden daarbij door 
standaard vacuümpipetten opgepakt.

Voor een volledige integratie in het 
proces dient rekening te worden gehou-
den met de beschikbare maximale vrije 
montagehoogte van de automaat als-
mede het gewicht van het component. 
Eventueel kan de montagesnelheid wor-
den gereduceerd om verlies van compo-
nenten te voorkomen.

Het component wordt op vastgelegde 
posities opgepakt (pick) (bijv. bij de rol 
vanuit de eerste holte van de feeder, 
afb. 47), vervolgens wordt het met een 

camera opgemeten (afb. 48) en daarna 
op de juiste positie op de printplaat 
geplaatst (place, afb. 49).

Voor deze procesbesturing dienen de 
componenten in standaard SMT-verpak-
kingsvormen beschikbaar te zijn. Voor 
connectoren en printklemmen is de rol 
(Tape-on-Reel) de meest gangbare ver-
pakkingsvorm Voor zeer grote of qua 
bouwvorm veeleisende componenten 
kunnen als alternatief ook platte magazij-
nen (trays) worden toegepast.

Afb. 47: „pick“ van het component uit de rol Afb. 48: Cameraregistratie voor uitmeting van het 
component

Afb. 49: „place“ van de componenten op de 
printplaat
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Rolverpakking – Tape-on-Reel 

De geprefereerde leveringsvorm voor 
SMT-montageprocessen is de Tape-on-
Reel-verpakking (afb. 50). Voor standaard 
THR-componenten worden daarbij rol-
breedten van 16 mm tot 104 mm gehan-
teerd. 

Vanwege de afmetingen van de com-
ponenten, vooral bij hoge componenten, 
zijn er rollen leverbaar met recht diepge-
trokken holten. Dit betekent dat er een 
geschikte feeder met voldoende vrije 
ruimte beschikbaar dient te zijn. Boven-

dien dient te worden gecontroleerd of 
de in de feeder aanwezige radii voldoen 
en of er in de automaat voldoende ruim-
te is voor de aan- en afvoer van de tape 
(afb. 51).

De beschikbare ruimte op de feeder-
tafel van een automaat is altijd krap 
bemeten (afb. 52), vooral wanneer de 
feeder-wagen vast is ingebouwd en 
ombouwen daarna niet meer mogelijk 
is. Daarom is het zaak de ruimte opti-
maal te benutten. Feeders met stan-
daardbouwbreedten tussen 16 mm tot 

56 mm hebben daarom de voorkeur, 
feeders met een breedte van 72 mm 
resp. 104 mm worden alleen bij wijze 
van uitzondering gebruikt. Dit limiteert 
echter ook de lengte/afmetingen van 
de componenten op de rol. Bij grotere 
componenten zijn zowel voor de rol-
len als de feeders speciale uitvoeringen 
nodig. Deze zijn niet ongewoon, maar 
sporadisch toegepast en duur. Hier kan 
eventueel worden uitgeweken naar de 
alternatieve tray-verpakking.

Tray –  verpakking in platte 

magazijnen

De alternatieve toepassing van platte 
magazijnen hangt van meerdere fac-
toren af. De buitenafmetingen van de 
componenten bepalen in welke mate de 
toepassing van rollen nog zinvol is. Volu-
mineuze componenten met een bepaalde 
lengte of hoogte passen wellicht ook op 
een rol, maar zijn met betrekking tot de 
beschikbaarheid van geschikte feeders, 

geringe verpakkingseenheden per rol of 
maatgerelateerde grenzen (draaicirkel 
van de feeder) niet rendabel om toe te 
passen. Dan kan een plat magazijn een 
aantrekkelijk en economisch alternatief 
zijn (afb. 53/54). Vaak bepaalt echter 
het al dan niet aanwezig zijn van een 
tray-toevoereenheid bij het bedrijfsmid-
del (tray-toren, afb. 55) of dit voordeel 
kan worden benut. Daar waar geen 
tray-toren is geïntegreerd, heeft ombou-

wen meestal geen zin en is de toepassing 
van speciaal uitgevoerde grote rollen en 
het investeren in brede feeders voordeli-
ger. De keuze voor een bepaalde verpak-
kingsvariant is daardoor zeer individueel 
en afhankelijk van het bestaande monta-
gesysteem en de componenten. 

Afb. 50: Tape-on-Reel-verpakking Afb. 52: Beperkte ruimte op de feeder-tafelAfb. 51: Ingebouwde feeder

Afb. 54: Volumineuze THR-componenten in 
tray-verpakking

Afb. 55: Tray-toevoereenheid (tray-toren)Afb. 53: M12 THR-connectoren in 
tray-verpakking 
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6.4 SMT-solderen

SMT-solderen is het feitelijke reflow-sol-
deren (zie ook het gedeelte „Sur-
face Mount – Basisprincipes van de 
printplaatproductie“ op pagina 4). De 
soldeerpasta die zich tussen het sol-
deeraansluitvlak (printplaatpad) en het 
SMD-componentcontact bevindt, smelt 
bij het bereiken van de vloeitemperatuur, 
vult het gedeelte tussen contact en pad 
en vormt ten slotte een ronding aan de 
rand van het contact. Hierdoor wordt 
de mechanische en elektrische verbin-
ding tussen het component en de print-
plaat gewaarborgd.

THR – Through Hole Reflow

Het solderen van in de pasta aange-
brachte stiften is een bijzondere vorm 
van SMT-solderen ook wel pin-in-paste 
(PIP) genoemd. Na de montage omgeeft 
de pasta de punt van de stift in de 
vorm van een druppel onder de boring 
(afb. 56). Tijdens het soldeerproces 
smelt de pasta en kruipt door de capil-
laire werking langs de stift door het 
boorgat omhoog. In de afkoelingsfase 
die daarop volgt, zakt een deel van de 
soldeerpasta weer omlaag en vormt de 
karakteristieke soldeerkegel (afb. 57). 
Het uitstekende deel van de stift onder 
de printplaat speelt bij het smelten van 
het soldeer een belangrijke rol. Om een 
goed reflow-effect te bereiken dient 
de doorgedrukte soldeerpasta contact 
met het boorgat (restring) te behouden. 
Korte stiftlengten verkleinen het risico 
op pastaverlies door druppelen.

Soldeertechnologieën

In de SMD-productie worden tegen-
woordig bij voorkeur convectiesoldeer-
installaties, gevolgd door dampfase-
soldeerinstallaties toegepast. Convectie-
soldeerovens (afb. 58) zijn voorzien van 
een modern warmtemanagement met 
regelbare onder- en bovenwarmte. Is een 
profiel eenmaal ingesteld, dan dienen ze 
als doorgangsovens voor volumineuze 

series. Met betrekking tot de THR-tech-
nologie zijn er zelden beperkingen aan 
het model.

Door de ontwikkeling van de damp-
fase-soldeeroven (afb. 59) voor het 
Inline-systeem wint deze soldeertech-
nologie aan betekenis. Het systeem 
biedt bij een constant soldeerprofiel 
een grote productiebandbreedte met 
betrekking tot de printplaatgrootte en 

Afb. 56: Pastadruppel aan stiftpunt

Afb. 57: Smeltproces in de reflow-oven

Afb. 58: Convectiesoldeeroven

Afb. 59: Soldeerkamer tijdens een dampfase
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frequent wisselende series. Bij de toe-
passing van THR-componenten dient er 
rekening mee te worden gehouden dat 
zich ook condensaat op de pastadruppel 
kan vormen. Dit vergroot het risico op 
pastaverlies door druppelen. Door een 
kortere soldeerstiftlengte kan dit drup-
pelen worden tegengegaan. Daarnaast 
dienen er geen componenten te worden 
toegepast die condensaat verzamelen. 
Eventuele componenten die mogelijk 
condensaat verzamelen dienen te zijn 
voorzien van afvoeropeningen.

Normen voor het reflow-  

soldeerproces

De actuele normen dienen met betrek-
king tot het reflow-soldeerproces te 
worden onderverdeeld in procesbeschrij-
vende normen en componentkwalifice-
rende normen.
1. Een hoofdzakelijk beschrijvende norm 

met betrekking tot de eisen die aan 
SMD-componenten en het soldeer-
proces worden gesteld is DIN EN 
61760-1 – Surface Mount Technology 
– Genormeerd proces voor het speci-
ficeren van op oppervlakken te monte-
ren componenten (SMD).

2. Met deel 3 werd de normenserie uit-
gebreid met THR-componenten. In 
DIN EN 61760-3 – Surface Mount 
Technology – Genormeerd proces voor 
het specificeren van componenten voor 
doorsteekmontage bij smeltprocessen 
(THR) zijn eisen aan THR-componen-
ten alsmede het soldeerproces opgeno-
men.

3. De in DIN IEC 60068-2-58 – test 
methods for solderability, resistance 
to dissolution of metallization and to 
soldering heat of surface mounting 
devices (SMD) – beschreven proces-
voorwaarden dienen voor kwalificatie. 
De binnen het toepassingsbereik van 
de norm beschreven soldeerprofielen 
kunnen als basis voor de ontwikkeling 
van werkelijke soldeerprofielen worden 
gebruikt.

4. IPC/JEDEC J-STD-020-Moisture/
Reflow Sensitivity Classification for 
Nonhermetic Solid State Surface 
Mount Device bevat een kwalificeren-
de test voor componenten.

Deze norm wordt toegepast op 
THR- en SMD-connectoren van 
Phoenix Contact, daarna worden er 
tests uitgevoerd. Het testverloop wordt 
met betrekking tot de kwalificatie van 
componenten voor het reflow-proces 
(zie pagina 13) beschreven. Principieel 
beschrijft de norm alleen de kwalificatie-
voorwaarden voor de behuizingskunst-
stof en niet voor de soldering.

Bijzonderheid van de kwalificatie is 
de pure scheiding tussen de maximale 
temperatuurbelastingen van enerzijds 
de fabrikant en anderzijds de gebruiker. 
Hier wordt een veiligheidsafstand voor-
geschreven die overbelasting door de 
gebruiker kan voorkomen.

 
Aanbevolen soldeerprofiel 

Met het reflow-proces soldeerbare 
connectoren en printklemmen wor-
den bij Phoenix Contact volgens IPC/

JEDEC J-STD 020 gekwalificeerd. Door 
aanduiding van het betreffende Moisture 
Sensitive Level en de classificatietem-
peratuur kan de procesbegeleider de 
verwerkbaarheid van het component 
in lijn met de specifieke profielen goed 
beoordelen. In de praktijk worden sol-
deerprofielen overeenkomstig 
IPC/JEDEC J-STD 020 terughoudend 
ingesteld om aan de ondergrens van de 
warmtebelasting te solderen. 

Er bestaat geen soldeerprofiel dat 
voor alle componenten geldt. Het sol-
deerprofiel is zeer specifiek en houdt 
rekening met alle parameters van het 
proces, van de componenten en de 
printplaat via de soldeerpasta tot de 
apparatuur (ovens). Het profiel is een 
compromis van alle invloeden, met als 
doel een optimaal soldeerresultaat met 
een gedefinieerde kwaliteit.

De in de norm hierboven genoemde 
parameters en toewijzingen met betrek-
king tot een vergelijkbaar component-
volume, componentdikte en maximale 
peak-body-temperaturen maken een 
stressgereduceerde temperatuurbelasting 
mogelijk om andere, gering belastbare 
componenten te ontzien (zie pagina 16 
– Kwalificatieprofiel versus gebruikers-
profiel).
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Afb. 64*: Restring-bedekking, soldeeroog dient 
volledig met soldeer te zijn gevloeid

Afb. 60*: Vulgraad, ten minste 75 % vereiste 
verticale soldeervulling

Afb. 62*: Vloeiing secundaire zijde 330° 
resp. 92 %

Afb. 61*: Vloeiing primaire zijde 270° resp. 75 %

Afb. 63*: Restring-bedekking primaire zijde 75 %,
vloeiing van het gehele soldeeroog niet noodzakelijk

6.5 Inspectie

Referentie

Voor de inspectie van soldeerplaatsen 
op reflow-gesoldeerde componenten 
kan de norm IPC A 610 – Criteria voor 
acceptatie van elektronische modu-
len – worden gehanteerd. Principieel 
betreft het de eis om met connectoren 
en printklemmen van Phoenix  Contact 
soldeerplaatsen mogelijk te maken over-
eenkomstig klasse 3 van de hierboven 
genoemde norm – Producten voor maxi-
male betrouwbaarheid. Het realiseren 
van de soldeerplaats valt onder de ver-
antwoording van de procesbegeleider. 

Eisen aan THR-soldeerplaatsen 

Het nastreven van de eisen die aan een 
soldeerplaats van klasse 3 voor gemetal-
liseerde boringen, verticale vulling met 

soldeerdoorvoer worden gesteld, zijn als 
volgt:
•  Vulgraad: 

De verticale vulling (soldeerdoorvoer) 
dient 100 % te bedragen. Een redu-
cering tot 75 % is nog toelaatbaar 
(afb. 60).

• Vloeien van de primaire zijde:
Met de primaire zijde wordt de zijde 
van de printplaat bedoeld die naar het 
component is gericht. Het streven is 
een vloeiing te realiseren van 360° 
rondom de stift. Een vloeiing van 
minimaal 270° is echter nog toelaat-
baar (afb. 61).

• Vloeiing van de secundaire zijde:
Met de secundaire zijde wordt de 
zijde van de printplaat bedoeld die 
van het component is afgewend. Het 

streven is hier eveneens een vloeing 
te realiseren van 360° rondom de 
stift. Een vloeiing van minimaal 330° is 
echter nog toelaatbaar (afb. 62).

• Restring-bedekking primaire zijde: Het 
aansluitvlak (het soldeeroog) hoeft 
niet met soldeer te zijn bevochtigd. 
Idealiter dient de soldeerkegel zicht-
baar te zijn (afb. 63).

• Restring-bedekking secundaire zijde: 
Het aansluitvlak (het soldeeroog) 
dient volledig met soldeer te zijn 
bevochtigd. Idealiter dient de soldeer-
kegel zich zichtbaar te verheffen.

*  Van IPC [IPC-A-610F, afbeelding 7-89, 7-94, 7-98, 7-97, 7-100] ©Copyright IPC
vermenigvuldiging na toestemming van IPC
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Soldeerplaatsen door uitstekende 

stiftpunt – standaardstift

De iets buiten de onderzijde van de 
printplaat uitstekende stift voldoet aan 
de minimumeis voor een volgens de 
norm te beoordelen soldeerplaats. Bij 
optimaal op elkaar afgestemde parame-
ters wordt met betrekking tot alle cri-
teria voor 100 % aan de eisen voldaan. 
Zo laat de dwarsdoorsnede een vulgraad 
van ten minste 75 % zien. Aan beide 
zijden zijn kleine soldeerkegels gevormd. 
(afb. 65 – 67).

Soldeerplaatsen met verzonken stift

Daar waar ruimte op de tegenoverliggen-
de printplaatzijde nodig is, is het zinvol 
om zogenaamde verzonken stiften in de 
lay-out te verwerken. Een verzonken 
stift is een stift die aan de onderzijde van 
de printplaat niet uit de boring steekt, 
waardoor de betreffende soldeerplaats 
niet volgens de gebruikelijke hierboven 
genoemde criteria van IPC-A-610 kan 
worden beoordeeld. Dit is toelaatbaar 
wanneer de stiftlengten door de fabriek 
tot de betreffende lengte zijn gereduceerd 
en het component direct aan de boven-
zijde van de printplaat gelijkliggend is 
gemonteerd.

Hier dienen eigen strategieën voor het 
beoordelen van de kwaliteit te worden 
ontwikkeld. Dwarsdoorsneden laten ook 
hier een betrouwbare vulgraad en een 
goede opbouw van de soldeerkegel onder 
het component zien (afb. 68  t/m 70).

Kwaliteit van THR-soldeerplaatsen

THR-soldeerplaatsen lijken uiterlijk erg op 
soldeerplaatsen die bij het golfsolderen of 
selectief solderen worden gevormd. Het 
belangrijkste verschil ligt in de vorm van 
de soldeerkegel. Omdat er in dit proces 
weinig soldeerpasta wordt gebruikt, zijn 
de soldeerkegels kleiner of minder dui-
delijk van vorm. Deze speciale verschij-
ningsvorm moet op de kwaliteitsborging 
zijn afgestemd of bij toepassing van auto-
matische inspectiesystemen (AOI) in acht 
worden genomen.

Afb. 68: Beoordeling vulgraad voor 1,4 mm-stift 
in printplaat met een dikte van 1,6 mm

Afb. 69: Beoordeling van de vloeiing rondom en 
de soldeeroogvloeiing volgens IPC niet gedefini-
eerd.

Afb. 70: Soldeerplaats aan de bovenzijde van de 
printplaat: vloeiing rondom en soldeeroog-
vloeiing normconform

Afb. 65: Beoordeling vulgraad voor 2,6 mm-stift 
in printplaat met een dikte van 1,6 mm

Afb. 66: Perfecte vloeiing van het soldeeroog en 
100 % vloeiing rondom

Afb. 67: Specifieke magere THR-soldeerplaats 
aan de onderzijde van de printplaat met meer 
dan 75 % soldeeroogbevochtiging en 100 % vloei-
ing rondom
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Afb. 72*: Platte gullwing-aansluitingen, oversteek 
aan de zijkant (A)

Afb. 73*: Platte gullwing-aansluitingen, oversteek 
aan de bovenzijde (B)

Afb. 71*: Platte gullwing-aansluitingen, minimale 
breedte aan het einde van de soldeerplaats (C)

Afb. 74*: Platte gullwing-aansluitingen, minimale 
lengte van de soldeerplaats van de zijkant (D)

Afb. 75*: Platte gullwing-aansluitingen, minimale 
hoogte van de soldeerplaats bij de hiel (F)

Eisen aan SMD-soldeerplaatsen

Voor het realiseren van kwalitatief hoog-
waardige SMD-soldeerplaatsen zijn de 
coplanariteit van de contacten en het 
afstemmen van de contactvlakken van 
het aansluitcontact op het soldeerpad-
oppervlak maatgevend. Soldeeraansluitin-
gen voor SMD-connectoren van Phoenix 
Contact kunnen worden ingedeeld als 
vlakke "gullwing"-aansluitingen en als 
verbindingen met afgevlakte stiften resp. 
stootsoldeerplaatsen / I-aansluitingen 
(M12).

De belangrijkste punten bij de beoor-
deling van een SMD-soldeerplaats 
(gullwing) zijn de maximale oversteek 
aan de zijkant en van de punt alsmede 
de breedte aan het einde van de soldeer-
plaats. Verder dienen de minimale lengte 
van de soldeerplaats aan de zijkant en de 
maximale hoogte van de soldeerplaats 
bij de "hiel" te worden beoordeeld. Cor-
responderende verhoudingen tussen de 
afmetingen van de contact- en printbaan-
geometrie en de vorm en afmetingen 
van de soldeerplaatsen zijn te vinden in 
IPC A 610 bij de uitvoering van de nage-
streefde klasse (idealiter klasse 3).

*  Van IPC [IPC-A-610F, afbeelding 8-91, 8-84, 8-88, 8-96, 8-105] ©Copyright IPC
vermenigvuldiging na toestemming van IPC
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Phoenix Contact biedt een omvangrijk 

programma printklemmen, -connectoren 

en ronde connectoren voor het THR- en 

SMT-solderen. Zo kunt u uw productie-

methode efficiënt automatiseren en in één 

enkele proces een hoge mechanische sta-

biliteit combineren met een hoge compo-

nentdichtheid.

Printklemmen, -connectoren en ronde 
connectoren

Push-in-aansluiting

SPT-THR/SMD-printklemmen 
met push-in-aansluiting in 
SMD- of THR-uitvoering

High density 

meerpolige, ruimtebesparende 
twee-etage THR-stiftconnec-
toren

Geïnverteerde THR-contactsystemen

te combineren met geïnverteerde connectoren 
en basiselementen voor aanrakingsveilige appli-
caties

Eénetage 

THR-basiselementen

steekrichting verticaal 
en horizontaal t.o.v. de 
printplaat, varianten 
met vergrendelingsnok 
en schroefdraadflens

Veelzijdige apparaat-

warteloplossingen 

gebruik van behuizingswartels 
met schroefdraadbevestiging, 
inperscontour of voor directe 
integratie in de frontplaat
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Printklemmen

Printklemmen maken een eenvoudige en 
betrouwbare overdracht van signalen, data en 
power direct naar de printplaat mogelijk. De 
ruimtebesparende manier van aansluiten is 
geschikt voor een groot aantal toepassingen 
in de proces- en industriële omgeving.

• voor aderdoorsneden van 
0,14 mm2 t/m 6 mm2

• voor stromen tot 41 A en  
spanningen tot 320 V (IEC)

• met schroef-, veerdruk- of 
snijklemaansluiting

• voor 2,5 mm- tot 5,08 mm-rasters

Printconnectoren

Onze printconnectoren bieden een univer-
sele, servicevriendelijke aderaansluiting voor 
vrijwel alle apparaatdesigns van verschillende 
branches en markten.

• voor aderdoorsneden van 
0,14 mm2 t/m 2,5 mm2 

• voor stromen tot 12 A en  
spanningen tot 320 V (IEC) 

• met schroef-, veerdruk-, 
snijklem- of crimpaansluiting

Ronde connectoren

Voor de industriële automatisering zijn 
ronde connectoren van de productfamilie 
PLUSCON circular in talrijke bouwgrootten 
leverbaar.

• M8-connectoren voor de overdracht van 
signalen en data

• M12-connectoren voor de overdracht van 
signalen, data en power

Volledige 

afscherming

schermaansluiting via 
schermveer op de 
printplaat Betrouwbare 

bescherming

extra afdichting t.o.v. 
het apparaat in niet-
aangesloten toestand

Identieke mechani-

sche inbouwomstan-

digheden

alle pooltallen en polari-
saties op één printplaat-
niveau

Speciale oplossingen

witte aansluittechniek 
voor applicaties op het 
gebied van (LED) ver-
lichting

pagina 30

pagina 33

pagina 36
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Printklemmen 
0,5 mm2 t/m 6 mm2

Printklemmen nominale doorsnede t/m 0,5 mm2

 Webcode: #1231
Push-in-veerdrukaansluiting

productfamilie opmerkingen aantal 
polen raster stroom1) (A) spanning1) 2) (V) aansluitrichting

PTSM 0,5/..-H-THR zwart, THR-solderen 2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

PTSM 0,5/..-V-THR zwart, THR-solderen 2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

PTSM 0,5/..-H-SMD zwart, SMT-solderen 2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

PTSM 0,5/..-V-SMD zwart, SMT-solderen 2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

PTSM 0,5/..-H-THR
wit, THR-solderen

hogere spanning mogelijk 
(IEC volgens II/2: 320 V)

2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

PTSM 0,5/..-V-THR
wit, THR-solderen

hogere spanning mogelijk 
(IEC volgens II/2: 320 V)

2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

PTSM 0,5/..-H-SMD

wit, SMT-solderen
ook 1-polig leverbaar

hogere spanning mogelijk 
(IEC volgens II/2: 320 V)

1 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

PTSM 0,5/..-V-SMD
wit, SMT-solderen

hogere spanning mogelijk 
(IEC volgens II/2: 320 V)

2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

 Webcode: #1232
Snijaansluiting IDC

productfamilie opmerkingen aantal 
polen raster stroom1) (A) spanning1) 2) (V) aansluitrichting

PTQ 0,3 2 2,5
4 IEC

2 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1231
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1232


PHOENIX CONTACT 31
1) gebruiksgroepen A – F volgens UL
2) nominale isolatiespanning IEC bij overspanningscategorie III / vervuilingsgraad 2

Printklemmen nominale doorsnede t/m 1,5 mm2

 Webcode: #1233
Schroefaansluiting met kooiliftsysteem

productfamilie opmerkingen aantal 
polen raster stroom1) (A) spanning1) 2) (V) aansluitrichting

MKDS 1/..-HT
hittebestendig 

kunststof
2 – 4 3,5/3,81

13,5 IEC
10 UL (B, D)

200 IEC
300 UL (B, D)

0°

MKDS 1/..-SMD SMT-solderen 2 – 12 3,81
8 IEC

10 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
0°

 Webcode: #1235
Schroefaansluiting met kooiliftsysteem

productfamilie opmerkingen aantal 
polen raster stroom1) (A) spanning1) 2) (V) aansluitrichting

MKDSN 1,5/..-HT
hittebestendig kunststof, 

lage bouwvorm
2-/3-polig 
rijgbaar

5,0/5,08
13,5 IEC

10 UL (B, D)
320 IEC

300 UL (B, D)
0°

MKDS 1,5/..-HT
hittebestendig 

kunststof
2-/3-polig 
rijgbaar

5,0/5,08
17,5 IEC
15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

 Webcode: #1236
Push-in-veerdrukaansluiting

productfamilie opmerkingen aantal 
polen raster stroom1) (A) spanning1) 2) (V) aansluitrichting

SPT-THR 1,5/..H
THR-solderen, diverse 
pinlengten leverbaar

2 – 12 3,5/3,81
13,5 IEC

10 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
0°

SPT-THR 1,5/..-V
THR-solderen, diverse 
pinlengten leverbaar

2 – 12 3,5/3,81
13,5 IEC

10 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
90°

SPT-SMD 1,5/..-H SMT-solderen 2 – 12 3,5/3,81
13,5 IEC

10 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
0°

SPT-SMD 1,5/..-V SMT-solderen 2 – 12 3,5/3,81
13,5 IEC

10 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
90°

SPT-THR 1,5/..-H
THR-solderen, diverse 
pinlengten leverbaar

2 – 12 5,0/5,08
13,5 IEC

10 UL (B, D)
320 IEC

300 UL (B, D)
0°

SPT-THR 1,5/..-V
THR-solderen, diverse 
pinlengten leverbaar

2 – 12 5,0/5,08
13,5 IEC

10 UL (B, D)
320 IEC

300 UL (B, D)
90°

SPT-SMD 1,5/..-H SMT-solderen 2 – 12 5,0/5,08
13,5 IEC

10 UL (B, D)
320 IEC

300 UL (B, D)
0°

SPT-SMD 1,5/..-V SMT-solderen 2 – 12 5,0/5,08
13,5 IEC

10 UL (B, D)
320 IEC

300 UL (B, D)
90°

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1233
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1235
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1236


32 PHOENIX CONTACT

Printklemmen nominale doorsnede t/m 2,5 mm2

 Webcode: #1237
Schroefaansluiting met kooiliftsysteem

productfamilie opmerkingen aantal 
polen raster stroom1) (A) spanning1) 2) (V) aansluitrichting

MKDN 2,5/..-HT
hittebestendig 

kunststof
2-/3-polig 
rijgbaar

5,0/5,08
16 IEC

20 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

MKDS 3/..-HT
hittebestendig 

kunststof
2-/3-polig 
rijgbaar

5,0/5,08
24 IEC

15 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

 Webcode: #1238
Veerdrukaansluiting

productfamilie opmerkingen aantal 
polen raster stroom1) (A) spanning1) 2) (V) aansluitrichting

ZFKDS 2,5-THT
hittebestendig 

kunststof
2 – 12 5,08

24 IEC
10 UL (B, D)

320 IEC
300 UL (B, D)

45°

Printklemmen nominale doorsnede t/m 6 mm2

 Webcode: #0724
Speciale uitvoering veerdrukaansluiting

productfamilie opmerkingen aantal 
polen raster stroom1) (A) spanning1) 2) (V) aansluitrichting

PTSPL 6
zonder isolatiebehuizing

met SUNCLIX-veerdrukaansluiting
1

41 IEC
30 UL

- 0°

PT-SG
zonder isolatiebehuizing

met Bagger-veerdrukaansluiting
1 41 IEC - -90°

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1237
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1238
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0724


PHOENIX CONTACT 33

Printconnectoren
0,5 mm2 t/m 2,5 mm2

Printconnectoren nominale doorsnede t/m 0,5 mm2

 Webcode: #0735
Basiselementen: THR-solderen, male

productfamilie opmerkingen
aantal 
polen

raster stroom1) (A) spanning1) 2) (V) aansluitrichting

MC 0,5/..-G-THR zijdelings THR-anker 2 – 16 2,54
6 IEC

6 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

MCV 0,5/..-G-THR zijdelings THR-anker 2 – 16 2,54
6 IEC

6 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

DMC 0,5/..-G1-THR
met twee rijen,

zijdelings THR-anker
geïntegreerd THR-anker

2 – 3
4 – 16

2,54
6 IEC

6 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

DMCV 0,5/..-G1-THR
met twee rijen,

zijdelings THR-anker
geïntegreerd THR-anker

2 – 3
4 – 16

2,54
6 IEC

6 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

 Webcode: #0736
Basiselementen: SMT-solderen, male

productfamilie opmerkingen
aantal 
polen

raster stroom1) (A) spanning1) 2) (V) aansluitrichting

MC 0,5/..-G-SMD zijdelings THR-anker 2 – 16 2,54
6 IEC

6 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

MCV 0,5/..-G-SMD zijdelings THR-anker 2 – 16 2,54
6 IEC

6 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

DMC 0,5/..-G1-SMD
met twee rijen,

zijdelings THR-anker
geïntegreerd THR-anker

2 – 3
4 – 16

2,54
6 IEC

6 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

DMCV 0,5/..-G1-SMD
met twee rijen,

zijdelings THR-anker
geïntegreerd THR-anker

2 – 3
4 – 16

2,54
6 IEC

6 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

 Webcode: #0741
Basiselementen: THR-solderen, male

productfamilie opmerkingen
aantal 
polen

raster stroom1) (A) spanning1) 2) (V) aansluitrichting

PTSM 0,5/..-HH-THR zwart 2 – 10 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

PTSM 0,5/..-HV-THR zwart 2 – 10 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

PTSM 0,5/..-HH-THR
wit,

hogere spanning mogelijk 
(IEC volgens II/2: 320 V)

2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

PTSM 0,5/..-HV-THR
wit,

hogere spanning mogelijk 
(IEC volgens II/2: 320 V)

2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

1) gebruiksgroepen A – F volgens UL
2) nominale isolatiespanning IEC bij overspanningscategorie III / vervuilingsgraad 2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0735
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0736
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0741
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Printconnectoren nominale doorsnede t/m 0,5 mm2

 Webcode: #0743
Basiselementen: SMT-solderen, male

productfamilie opmerkingen
aantal 
polen

raster stroom1) (A) spanning1) 2) (V) aansluitrichting

PTSM 0,5/..-HH-SMD zwart 2 – 10 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

PTSM 0,5/..-HH-SMD
wit,

hogere spanning mogelijk 
(IEC volgens II/2: 320 V)

2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

PTSM 0,5/..-HV-SMD
wit,

hogere spanning mogelijk 
(IEC volgens II/2: 320 V)

2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

PTSM 0,5/..-HTB-SMD
wit,

hogere spanning mogelijk 
(IEC volgens II/2: 320 V)

2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
-90°

 Webcode: #0744
Geïnverteerde basiselementen: SMT-solderen, female

productfamilie opmerkingen
aantal 
polen

raster stroom1) (A) spanning1) 2) (V) aansluitrichting

PTSM 0,5/..-HHI-SMD zwart 2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

PTSM 0,5/..-HHI-SMD
wit,

hogere spanning mogelijk 
(IEC volgens II/2: 320 V)

2 – 8 2,5
6 IEC

5 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

 Webcode: #0747
Stiftconnectoren: THR-solderen

productfamilie opmerkingen
aantal 
polen

raster stroom1) (A) spanning1) 2) (V) aansluitrichting

PST 1,0/..-H 2 – 16 3,5
8 IEC

10 UL (B)
250 IEC

300 UL (B)
0°

PST 1,0/..-V 2 – 16 3,5
8 IEC

10 UL (B)
250 IEC

300 UL (B)
90°

 Webcode: #0748
Basiselementen: THR-solderen

productfamilie opmerkingen
aantal 
polen

raster stroom1) (A) spanning1) 2) (V) aansluitrichting

FK-MPT 0,5/..-ICA
basiselement voor 

printklemmen 
FK-MPT 0,5/..-V

2 – 16 3,5
3 IEC

4 UL (B, D)
250 IEC

300 UL (B, D)
0°

FK-MPT 0,5/..-ICVA
basiselement voor 

printklemmen 
FK-MPT 0,5/..-V

2 – 16 3,5
3 IEC

4 UL (B, D)
250 IEC

300 UL (B, D)
90°

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0743
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0744
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0747
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0748


PHOENIX CONTACT 35

Printconnectoren nominale doorsnede t/m 1,5 mm2

 Webcode: #0760
Basiselementen: THR-solderen, male

productfamilie opmerkingen
aantal 
polen

raster stroom1) (A) spanning1) 2) (V) aansluitrichting

MC 1,5/..-G-THR
MC 1,5/..-GF-THR

zonder flens
met schroefdraadflens

2 – 12
2 – 20

3,5
3,81

8 IEC
8 UL (B, D)

160 IEC
300 UL (B, D)

0°

MCV 1,5/..-G-THR
MCV 1,5/..-GF-THR

zonder flens
met schroefdraadflens

2 – 12
2 – 20

3,5
3,81

8 IEC
8 UL (B, D)

160 IEC
300 UL (B, D)

90°

DMC 1,5/..-G1-THR
DMC 1,5/..-G1F-LR-

THR

zonder flens
met schroefdraadflens en met
lock & release-vergrendeling

2 – 20 3,5
8 IEC

8 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

DMCV 1,5/..-G1-THR
DMCV 1,5/..-G1F-

LR-THR

zonder flens
met schroefdraadflens en met
lock & release-vergrendeling

2 – 20 3,5
8 IEC

8 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

MCDN 1,5/..-G1-THR
MCDN 1,5/..-G1-RN-

THR

zonder flens
met vergrendelingsnok

2 – 20
3,5/3,81

3,5
8 IEC

8 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
0°

MCDNV 
1,5/..-G1-THR

MCDNV 
1,5/..-G1-RN-THR

zonder flens
met vergrendelingsnok

2 – 20
3,5/3,81

3,5
8 IEC

8 UL (B)
160 IEC

150 UL (B)
90°

 Webcode: #0761
Geïnverteerde basiselementen: THR-solderen, female

productfamilie opmerkingen
aantal 
polen

raster stroom1) (A) spanning1) 2) (V) aansluitrichting

IMC 1,5/..-G-THR
IMC 1,5/..-G-RN-THR

zonder flens
met vergrendelingsnok

2 – 12 3,5
8 IEC

8 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
0°

IMCV 1,5/..-G-THR
IMCV 1,5/..-G-RN-

THR

zonder flens
met vergrendelingsnok

2 – 12 3,5
8 IEC

8 UL (B, D)
160 IEC

300 UL (B, D)
90°

Printconnectoren nominale doorsnede t/m 2,5 mm2

 Webcode: #0752
Stiftconnectoren: THR-solderen

productfamilie opmerkingen
aantal 
polen

raster stroom1) (A) spanning1) 2) (V) aansluitrichting

PST 1,3/..-H THR-/golfsolderen 2 – 16 5,0
12 IEC

16 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

PST 1,3/..-V THR-/golfsolderen 2 – 16 5,0
12 IEC

16 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

 Webcode: #0789
Basiselementen: THR-solderen, male

productfamilie opmerkingen
aantal 
polen

raster stroom1) (A) spanning1) 2) (V) aansluitrichting

CCA 2,5/..-G
CC 2,5/..-GF

CCA 2,5/..-G-RN
CC 2,5/..-GF-LR

zonder flens
met schroefdraadflens
met vergrendelingsnok

met lock & release-vergrendeling

2 – 24
2 – 24
2 – 12
2 – 12

5,08
12 IEC

10 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

CCVA 2,5/..-G
CCV 2,5/..-GF

CCVA 2,5/..-G-RN
CCV 2,5/..-GF-LR

zonder flens
met schroefdraadflens
met vergrendelingsnok

met lock & release-vergrendeling

2 – 24
2 – 24
2 – 12
2 – 12

5,08
12 IEC

10 UL (B)
10 UL (D)

320 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

90°

CCDN 2,5/..-G1-THR
CCDN 2,5/..-G1F-

THR

zonder flens
met schroefdraadflens

2–18 5,0/5,08
12 IEC

10 UL (B)
10 UL (D)

400 IEC
300 UL (B)
300 UL (D)

0°

MSTBO 2,5/..-G1R-
THR

MSTBO 2,5/..-G1L-
THR

rechteruitvoering
linkeruitvoering

2 – 4 5,0 16 IEC
400 IEC

300 UL (B)
300 UL (D)

0°

1) gebruiksgroepen A – F volgens UL
2) nominale isolatiespanning IEC bij overspanningscategorie III / vervuilingsgraad 2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0760
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0761
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0752
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0789
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Ronde connectoren

Signal – M12, soldeeraansluiting, printplaatmontage 4-polig

voor reflow-soldeerprocessen

polarisatie A D

nominale spanning 250 V 250 V

nominale stroom 4 A 4 A

 Webcode:
 #1167

poolschema

stift bus stift bus

Tweedelig, THR-contactblokken

recht, afgeschermd, THR, tray-verpakking 1439939 1552214 1551451

recht, afgeschermd, THR, rolverpakking 1457500* 1457623* 1457513* 1457636*

recht, THR, tray-verpakking 1437164 1439942 – 1414071

recht, THR, rolverpakking 1457490* 1457610* – –

Tweedelig, behuizingswartels voor THR-soldeer-contactblokken

schroefvarianten met O-ring, achterwandmontage,

schroefbevestiging M15 x 1

SPEEDCON-schroefvarianten met O-ring, achterwandmonta-

ge, schroefbevestiging M15 x 1 

inklikvarianten, voor rechte, tweedelige buscontactblokken, 

tolerantiecompenserend, achterwand-klikmontage 

(niet voor S-gepolariseerde THR-contactblokken)

voor behuizingswanddikte 1,0 ... 1,8 mm

voor behuizingswanddikte 1,7 ... 2,5 mm

voor behuizingswanddikte 2,4 ... 3,2 mm

schroefdraadhuls voor behuizingswanddikte 3,1 ... 3,9 mm

Fixeerhuls, universeel met elke schroefdraadhuls te gebruiken kleur

SPEEDCON-schroefvarianten met O-ring, voorwandmontage, 

schroefbevestiging M12 x 1

schroefvarianten met O-ring, voorwandmontage,

schroefbevestiging M12 x 1

SPEEDCON-schroefvarianten met vlakke afdichting, 

voorwandmontage, schroefbevestiging M12 x 1

inpersvarianten, voorwandmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/1439939
http://www.phoenixcontact.net/product/1552214
http://www.phoenixcontact.net/product/1551451
http://www.phoenixcontact.net/product/1457500
http://www.phoenixcontact.net/product/1457623
http://www.phoenixcontact.net/product/1457513
http://www.phoenixcontact.net/product/1457636
http://www.phoenixcontact.net/product/1437164
http://www.phoenixcontact.net/product/1439942
http://www.phoenixcontact.net/product/1414071
http://www.phoenixcontact.net/product/1457490
http://www.phoenixcontact.net/product/1457610
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1167
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PHOENIX CONTACT 37

5-polig 8-polig 12-polig 17-polig

A B A A A

60 V 60 V 30 V 30 V 30 V

4 A 4 A 2 A 1,5 A 1,5 A

stift bus stift bus stift bus stift bus stift bus

1432350 1432363 1552230 1551435 1557581 1551422 1442065* 1442052* 1442081* 1442078*

1457539* 1457652* 1457542* 1457665* 1457568* 1457681* 1457584* 1457704* 1457607* 1457720*

1552227 1551448 – 1414070 1552269 1557808 1441985* 1441970* 1442007* 1441998*

1457526* 1457649* – – 1457555* 1457678* 1457571* 1457694* 1457597* 1457717*

stift: 14139971) / 14139962) / bus: 14140041) / 14140032)

stift: 14139991) / 14139982) / bus: 14140201) / 14140052)

bus: 14196305)

bus: 14196315)

bus: 14196335)

bus: 14196345)

zwart blauw waterblauw rood geel groen paars oranje

1419697 1417782 1417783 1417784 1417785 1417787 1417788 1417789

stift: 15514934) / bus: 15522434)

stift: 14161454) / 14179845) / bus: 14161444) / 14179895)

 stift: 14367093) / bus: 14324603)

stift: 14378925) / bus: 14378895)

* contactblok met montagepad 
1), 2) afstand bovenzijde printplaat tot achterzijde behuizingsfrontplaat: 1) 6 mm / 2) 6,8 mm 
3), 4), 5) afstand bovenzijde printplaat tot buitenzijde behuizingsfrontplaat: 3) 6 mm 4) 7,5 mm / 5) 9 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/1432350
http://www.phoenixcontact.net/product/1432363
http://www.phoenixcontact.net/product/1552230
http://www.phoenixcontact.net/product/1551435
http://www.phoenixcontact.net/product/1557581
http://www.phoenixcontact.net/product/1551422
http://www.phoenixcontact.net/product/1442065
http://www.phoenixcontact.net/product/1442052
http://www.phoenixcontact.net/product/1442081
http://www.phoenixcontact.net/product/1442078
http://www.phoenixcontact.net/product/1457539
http://www.phoenixcontact.net/product/1457652
http://www.phoenixcontact.net/product/1457542
http://www.phoenixcontact.net/product/1457665
http://www.phoenixcontact.net/product/1457568
http://www.phoenixcontact.net/product/1457681
http://www.phoenixcontact.net/product/1457584
http://www.phoenixcontact.net/product/1457704
http://www.phoenixcontact.net/product/1457607
http://www.phoenixcontact.net/product/1457720
http://www.phoenixcontact.net/product/1552227
http://www.phoenixcontact.net/product/1551448
http://www.phoenixcontact.net/product/1414070
http://www.phoenixcontact.net/product/1552269
http://www.phoenixcontact.net/product/1557808
http://www.phoenixcontact.net/product/1441985
http://www.phoenixcontact.net/product/1441970
http://www.phoenixcontact.net/product/1442007
http://www.phoenixcontact.net/product/1441998
http://www.phoenixcontact.net/product/1457526
http://www.phoenixcontact.net/product/1457649
http://www.phoenixcontact.net/product/1457555
http://www.phoenixcontact.net/product/1457678
http://www.phoenixcontact.net/product/1457571
http://www.phoenixcontact.net/product/1457694
http://www.phoenixcontact.net/product/1457597
http://www.phoenixcontact.net/product/1457717
http://www.phoenixcontact.net/product/1419697
http://www.phoenixcontact.net/product/1417782
http://www.phoenixcontact.net/product/1417783
http://www.phoenixcontact.net/product/1417784
http://www.phoenixcontact.net/product/1417785
http://www.phoenixcontact.net/product/1417787
http://www.phoenixcontact.net/product/1417788
http://www.phoenixcontact.net/product/1417789
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38 PHOENIX CONTACT

 Signal – M12, soldeeraansluiting, printplaatmontage 4-polig

voor reflow-soldeerprocessen

polarisatie A D

nominale spanning 250 V 250 V

nominale stroom 4 A 4 A

 Webcode: #0215 poolschema

stift bus stift bus

Tweedelig, SMD-contactblokken

recht, SMD, tray-verpakking

1411924* 1411907 1411925* 1411912

recht, SMD, rolverpakking
1411982* 1411974 1411983* 1411975

recht, afgeschermd, SMD, tray-verpakking, 

extra afdichting t.o.v. het apparaat in niet-aangesloten toestand

1411955* 1411949 1411956* 1411950

recht, afgeschermd, SMD, rolverpakking, 

extra afdichting t.o.v. het apparaat in niet-aangesloten toestand

1412010* 1412004 1412011* 1412005

recht, SMD, tray-verpakking,

extra afdichting t.o.v. het apparaat in niet-aangesloten toestand

1411941* 1411935 1411942* 1411936

recht, SMD, rolverpakking,

extra afdichting t.o.v. het apparaat in niet-aangesloten toestand

1411996* 1411990 1411997* 1411991

Tweedelig, behuizingswartels voor SMD-contactblokken

schroefvarianten, achterwandmontage, schroefbevestiging 

M15 x 1 

SPEEDCON-schroefvarianten, achterwandmontage,

schroefbevestiging M15 x 1

inklikvarianten, tolerantiecompenserend,

achterwand-klikmontage, schroefdraadhuls 

voor behuizingswanddikte 0,9 ... 1,6 mm

voor behuizingswanddikte 1,6 ... 2,3 mm

voor behuizingswanddikte 2,3 ... 3,0 mm

Fixeerhuls, universeel met elke schroefdraadhuls te gebruiken kleur

schroefvarianten, voorwandmontage, schroefbevestiging 

M14 x 1

M14 x 1 vlakke moer

inpersvarianten, voorwandmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/1411924
http://www.phoenixcontact.net/product/1411907
http://www.phoenixcontact.net/product/1411925
http://www.phoenixcontact.net/product/1411912
http://www.phoenixcontact.net/product/1411982
http://www.phoenixcontact.net/product/1411974
http://www.phoenixcontact.net/product/1411983
http://www.phoenixcontact.net/product/1411975
http://www.phoenixcontact.net/product/1411955
http://www.phoenixcontact.net/product/1411949
http://www.phoenixcontact.net/product/1411956
http://www.phoenixcontact.net/product/1411950
http://www.phoenixcontact.net/product/1412010
http://www.phoenixcontact.net/product/1412004
http://www.phoenixcontact.net/product/1412011
http://www.phoenixcontact.net/product/1412005
http://www.phoenixcontact.net/product/1411941
http://www.phoenixcontact.net/product/1411935
http://www.phoenixcontact.net/product/1411942
http://www.phoenixcontact.net/product/1411936
http://www.phoenixcontact.net/product/1411996
http://www.phoenixcontact.net/product/1411990
http://www.phoenixcontact.net/product/1411997
http://www.phoenixcontact.net/product/1411991
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0215
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PHOENIX CONTACT 39

5-polig 8-polig 12-polig 17-polig

A B A A A

60 V 60 V 30 V 30 V 30 V

4 A 4 A 2 A 1,5 A 1,5 A

stift bus stift bus stift bus stift bus stift bus

1411926* 1411913 1411927* 1411914 1411928* 1411915 1411929* 1411916 1411930* 1411917

1411984* 1411976 1411985* 1411977 1411986* 1411978 1411987* 1411979 1411988* 1411980

1411957* 1411951 1411958* 1411952 1411959* 1411953 1411960* 1411954 1411961* 14119661)

1412012* 1412006 1412013* 1412007 1412014* 1412008 1412015* 1412009 1412016* 14120181)

1411943* 1411937 1411944* 1411938 1411945* 1411939 1411946* 1411940 1411947* –

1411998* 1411992 1411999* 1411993 1412000* 1411994 1412001* 1411995 1412002* –

stift: 14140002) / bus: 14140212)

stift: 14140022) / bus: 14140232)

bus: 14195693)

bus: 14195703)

bus: 14195713)

zwart waterblauw groen paars

1419568 1419565 1419566 1419567

stift: 14120783) / bus: 14120793)

1412077

stift: 14120803) / bus: 14120813)

* contactblokken met montagepad
1) zonder extra afdichting t.o.v. het apparaat in niet-aangesloten toestand
2) afstand bovenzijde printplaat tot achterzijde behuizingsfrontplaat: 6 mm 
3) afstand bovenzijde printplaat tot buitenzijde behuizingsfrontplaat: 9 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/1411926
http://www.phoenixcontact.net/product/1411913
http://www.phoenixcontact.net/product/1411927
http://www.phoenixcontact.net/product/1411914
http://www.phoenixcontact.net/product/1411928
http://www.phoenixcontact.net/product/1411915
http://www.phoenixcontact.net/product/1411929
http://www.phoenixcontact.net/product/1411916
http://www.phoenixcontact.net/product/1411930
http://www.phoenixcontact.net/product/1411917
http://www.phoenixcontact.net/product/1411984
http://www.phoenixcontact.net/product/1411976
http://www.phoenixcontact.net/product/1411985
http://www.phoenixcontact.net/product/1411977
http://www.phoenixcontact.net/product/1411986
http://www.phoenixcontact.net/product/1411978
http://www.phoenixcontact.net/product/1411987
http://www.phoenixcontact.net/product/1411979
http://www.phoenixcontact.net/product/1411988
http://www.phoenixcontact.net/product/1411980
http://www.phoenixcontact.net/product/1411957
http://www.phoenixcontact.net/product/1411951
http://www.phoenixcontact.net/product/1411958
http://www.phoenixcontact.net/product/1411952
http://www.phoenixcontact.net/product/1411959
http://www.phoenixcontact.net/product/1411953
http://www.phoenixcontact.net/product/1411960
http://www.phoenixcontact.net/product/1411954
http://www.phoenixcontact.net/product/1411961
http://www.phoenixcontact.net/product/1412012
http://www.phoenixcontact.net/product/1412006
http://www.phoenixcontact.net/product/1412013
http://www.phoenixcontact.net/product/1412007
http://www.phoenixcontact.net/product/1412014
http://www.phoenixcontact.net/product/1412008
http://www.phoenixcontact.net/product/1412015
http://www.phoenixcontact.net/product/1412009
http://www.phoenixcontact.net/product/1412016
http://www.phoenixcontact.net/product/1411943
http://www.phoenixcontact.net/product/1411937
http://www.phoenixcontact.net/product/1411944
http://www.phoenixcontact.net/product/1411938
http://www.phoenixcontact.net/product/1411945
http://www.phoenixcontact.net/product/1411939
http://www.phoenixcontact.net/product/1411946
http://www.phoenixcontact.net/product/1411940
http://www.phoenixcontact.net/product/1411947
http://www.phoenixcontact.net/product/1411998
http://www.phoenixcontact.net/product/1411992
http://www.phoenixcontact.net/product/1411999
http://www.phoenixcontact.net/product/1411993
http://www.phoenixcontact.net/product/1412000
http://www.phoenixcontact.net/product/1411994
http://www.phoenixcontact.net/product/1412001
http://www.phoenixcontact.net/product/1411995
http://www.phoenixcontact.net/product/1412002
http://www.phoenixcontact.net/product/1419568
http://www.phoenixcontact.net/product/1419565
http://www.phoenixcontact.net/product/1419566
http://www.phoenixcontact.net/product/1419567
http://www.phoenixcontact.net/product/1412077
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40 PHOENIX CONTACT

Signal – M8, soldeeraansluiting, printplaatmontage 3-polig

voor reflow-soldeerprocessen

polarisatie A

nominale spanning 50 V AC / 60 V DC

nominale stroom 4 A

 Webcode: #0219 poolschema

stift bus

Tweedelig, SMD-contactblokken

recht, SMD, tray-verpakking
1412225* 1412220

recht, SMD, rolverpakking
1412248* 1412243

recht, afgeschermd, SMD, tray-verpakking, 

extra afdichting t.o.v. het apparaat in niet-aangesloten toestand
1412240* 1412235

recht, afgeschermd, SMD, rolverpakking, 

extra afdichting t.o.v. het apparaat in niet-aangesloten toestand
1412263* 1412257

recht, SMD, tray-verpakking,

extra afdichting t.o.v. het apparaat in niet-aangesloten toestand
1412233* 1412227

recht, SMD, rolverpakking,

extra afdichting t.o.v. het apparaat in niet-aangesloten toestand
1412255* 1412250

Tweedelig, behuizingswartels voor SMD-contactblokken

schroefvarianten, achterwandmontage,

schroefbevestiging M12 x 1

schroefvarianten, voorwandmontage,

schroefbevestiging M10 x 0,75

M10 x 0,75 vlakke moer

inpersvarianten voor voorwandmontage

 Data – M12 voor netwerken 8-polig 8-polig

voor reflow-soldeerproces-

sen

polarisatie X (CAT6
A
) Y (hybride)

nominale spanning 50 V AC / 60 V DC 30 V

nominale stroom 0,5 A 0,5 A / 6 A

0,25 mm2 0,14/0,5 mm2

 Webcode: #0240 poolschema

bus bus

Tweedelig, contactblokken voor golf- en reflowsoldeerprocessen

recht, afgeschermd, THR, blister-verpakking 1402457 –

recht, afgeschermd, THR, rolverpakking 1413446* –

recht, afgeschermd, SMD tray-verpakking 1411964* –

recht, afgeschermd, THR, rolverpakking 1424180 –

recht, afgeschermd, THR, blister-verpakking – 1405225

recht, afgeschermd, THR, rolverpakking – 1413445*

recht, afgeschermd, SMD tray-verpakking – 1411965*

Behuizingswartels voor SMD-contactblokken zie hierboven.

http://www.phoenixcontact.net/product/1412225
http://www.phoenixcontact.net/product/1412220
http://www.phoenixcontact.net/product/1412248
http://www.phoenixcontact.net/product/1412243
http://www.phoenixcontact.net/product/1412240
http://www.phoenixcontact.net/product/1412235
http://www.phoenixcontact.net/product/1412263
http://www.phoenixcontact.net/product/1412257
http://www.phoenixcontact.net/product/1412233
http://www.phoenixcontact.net/product/1412227
http://www.phoenixcontact.net/product/1412255
http://www.phoenixcontact.net/product/1412250
http://www.phoenixcontact.net/product/1402457
http://www.phoenixcontact.net/product/1413446
http://www.phoenixcontact.net/product/1411964
http://www.phoenixcontact.net/product/1424180
http://www.phoenixcontact.net/product/1405225
http://www.phoenixcontact.net/product/1413445
http://www.phoenixcontact.net/product/1411965
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0219
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0240
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PHOENIX CONTACT 41

4-polig 6-polig 8-polig

A A A

50 V AC / 60 V DC 30 V AC / 30 V DC 30 V AC / 30 V DC

4 A 2 A 1,5 A

stift bus stift bus stift bus

1412226* 1412221 – 1412223 – 1412224

1412249* 1412244 – 1412246 – 1412247

1412241* 1412236 – 1412238 – 1412239

1412264* 1412258 – 1412261 – 1412262

1412234* 1412228 – 1412230 – 1412232

1412256* 1412251 – 1412253 – 1412254

stift: 14125051) / bus: 14125061)

stift: 14125022) / bus: 14125042)

1412508

stift: 14125002) / bus: 14125012)

Data – M8 voor veldbussen 5-polig

polarisatie B

nominale spanning 30 V AC / 30 V DC

nominale stroom 3 A

aderdoorsnede 0,25 mm2

 Webcode: #0237 poolschema

bus

Tweedelig, SMD-contactblokken voor reflowsoldeerprocessen

recht, SMD tray-verpakking – 1412222

recht, SMD rolverpakking – 1412245

recht, SMD tray-verpakking, extra afdichting t.o.v. het apparaat 
in niet-aangesloten toestand

– 1412229

afgeschermd – 1412237

recht, SMD rolverpakking, extra afdichting t.o.v. het apparaat 
in niet-aangesloten toestand

– 1412252

afgeschermd – 1412259

Behuizingswartels voor SMD-contactblokken zie hierboven.

* contactblokken met montagepad
1) afstand bovenzijde printplaat tot achterzijde behuizingsfrontplaat: 6 mm
2) afstand bovenzijde printplaat tot buitenzijde behuizingsfrontplaat: 9 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/1412226
http://www.phoenixcontact.net/product/1412221
http://www.phoenixcontact.net/product/1412223
http://www.phoenixcontact.net/product/1412224
http://www.phoenixcontact.net/product/1412249
http://www.phoenixcontact.net/product/1412244
http://www.phoenixcontact.net/product/1412246
http://www.phoenixcontact.net/product/1412247
http://www.phoenixcontact.net/product/1412241
http://www.phoenixcontact.net/product/1412236
http://www.phoenixcontact.net/product/1412238
http://www.phoenixcontact.net/product/1412239
http://www.phoenixcontact.net/product/1412264
http://www.phoenixcontact.net/product/1412258
http://www.phoenixcontact.net/product/1412261
http://www.phoenixcontact.net/product/1412262
http://www.phoenixcontact.net/product/1412234
http://www.phoenixcontact.net/product/1412228
http://www.phoenixcontact.net/product/1412230
http://www.phoenixcontact.net/product/1412232
http://www.phoenixcontact.net/product/1412256
http://www.phoenixcontact.net/product/1412251
http://www.phoenixcontact.net/product/1412253
http://www.phoenixcontact.net/product/1412254
http://www.phoenixcontact.net/product/1412508
http://www.phoenixcontact.net/product/1412222
http://www.phoenixcontact.net/product/1412245
http://www.phoenixcontact.net/product/1412229
http://www.phoenixcontact.net/product/1412237
http://www.phoenixcontact.net/product/1412252
http://www.phoenixcontact.net/product/1412259
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0237
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42 PHOENIX CONTACT

Power – M12 tot 16 A / 630 V 4 (3+PE)-polig 4-polig

voor reflow-soldeerproces-

sen

polarisatie S (AC) T (DC)

nominale spanning 630 V 60 V
nominale stroom 12 A 12 A

 Webcode: #0240 poolschema

stift bus stift bus

Tweedelig, THR-contactblokken

recht, THR, blister-verpakking 1406410 1406409 1406396 1406411

recht, THR, rolverpakking 1418343 1418344 1418339* 1418340*

recht, afgeschermd, THR, blister-verpakking – – 1406397 1406412

recht, afgeschermd, THR, rolverpakking – – 1418341* 1418342*

Tweedelig, SMD-contactblokken 

recht, SMD, tray-verpakking – – 1411931* 1411918

recht, SMD, rolverpakking – – 1411989* 1411981

recht, afgeschermd, SMD tray-verpakking – – – 1411967

recht, afgeschermd, SMD, rolverpakking – – – 1412019

recht, SMD, tray-verpakking, extra afdichting
t.o.v. het apparaat in niet-aangesloten toestand 

– – 1411948* –

recht, SMD, rolverpakking, extra afdichting
t.o.v. het apparaat in niet-aangesloten toestand 

– – 1412003* –

recht, afgeschermd, SMD, tray-verpakking, extra
afdichting t.o.v. het apparaat in niet-aangesloten toestand 

– – 1411962* –

recht, afgeschermd, SMD, rolverpakking, extra
afdichting t.o.v. het apparaat in niet-aangesloten toestand 

– – 1412017* –

Behuizingswartels voor S- en T-gepolariseerde THR-contactblokken zie pagina 36. Behuizingswartels voor T-gepolariseerde SMD-contactblokken zie pagina 38.
* contactblokken met montagepad

http://www.phoenixcontact.net/product/1406410
http://www.phoenixcontact.net/product/1406409
http://www.phoenixcontact.net/product/1406396
http://www.phoenixcontact.net/product/1406411
http://www.phoenixcontact.net/product/1418343
http://www.phoenixcontact.net/product/1418344
http://www.phoenixcontact.net/product/1418339
http://www.phoenixcontact.net/product/1418340
http://www.phoenixcontact.net/product/1406397
http://www.phoenixcontact.net/product/1406412
http://www.phoenixcontact.net/product/1418341
http://www.phoenixcontact.net/product/1418342
http://www.phoenixcontact.net/product/1411931
http://www.phoenixcontact.net/product/1411918
http://www.phoenixcontact.net/product/1411989
http://www.phoenixcontact.net/product/1411981
http://www.phoenixcontact.net/product/1411967
http://www.phoenixcontact.net/product/1412019
http://www.phoenixcontact.net/product/1411948
http://www.phoenixcontact.net/product/1412003
http://www.phoenixcontact.net/product/1411962
http://www.phoenixcontact.net/product/1412017
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0240
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PHOENIX CONTACT 43

 Power – M12 tot 16 A / 630 V 5 (4+PE)-polig 5 (4+FE)-polig 6 (5+PE)-polig

voor reflow-soldeerproces-

sen

polarisatie K (AC) L (DC) M (AC)

nominale spanning 630 V 630 V 630 V

nominale stroom 16 A 16 A 8 A

 Webcode: #0240 poolschema

stift bus stift bus stift bus

Tweedelig, THR-contactblokken

recht, THR, tray-verpakking* 1420819 1420821 1420817 1420818 1420822 1420823

recht, THR, rolverpakking* 1420830 1420831 1420828 1420829 1420832 1420833

recht, afgeschermd, THR, tray-verpakking* – – 1421314 1421315 – –

recht, afgeschermd, THR, rolverpakking* – – 1421317 1421318 – –

Tweedelig, behuizingswartels voor K-, L- en M-gepolariseerde THR-contactblokken

schroefvarianten, voorwandmontage,

schroefbevestiging M14 x 1
stift: 14208242) / bus: 14208252)

M14 x 1 vlakke moer 1412077

schroefvarianten, achterwandmontage, 

schroefbevestiging M15 x 1
stift: 14208261) / bus: 14208271)

K- en M-polarisatie: PE op behuizing aangesloten, L-polarisatie: FE separaat doorgevoerd naar de printplaat, niet met aanrakingsveilige metaaldelen verbonden, geen isolerende werking
* contactblokken met montagepad, 
1) afstand bovenzijde printplaat tot achterzijde behuizingsfrontplaat: 6 mm, 2) afstand bovenzijde printplaat tot buitenzijde behuizingsfrontplaat: 9 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/1420819
http://www.phoenixcontact.net/product/1420821
http://www.phoenixcontact.net/product/1420817
http://www.phoenixcontact.net/product/1420818
http://www.phoenixcontact.net/product/1420822
http://www.phoenixcontact.net/product/1420823
http://www.phoenixcontact.net/product/1420830
http://www.phoenixcontact.net/product/1420831
http://www.phoenixcontact.net/product/1420828
http://www.phoenixcontact.net/product/1420829
http://www.phoenixcontact.net/product/1420832
http://www.phoenixcontact.net/product/1420833
http://www.phoenixcontact.net/product/1421314
http://www.phoenixcontact.net/product/1421315
http://www.phoenixcontact.net/product/1421317
http://www.phoenixcontact.net/product/1421318
http://www.phoenixcontact.net/product/1412077
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0240
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Woordenlijst

Anker

Extra design-element van metaal met 
relatief grote contactvlakken, meest-
al aan de zijkant van het component 
gemonteerd. Gesoldeerd zorgen ze voor 
een extra fixering van het SMD-compo-
nent en voor ontlasting van de stroom-
voerende contacten.

Aanzuigvlak

Vlak, glad (gedefinieerde ruwheid) 
oppervlak met voldoende ruimte aan de 
bovenzijde voor opname van het compo-
nent (aanzuigen met vacuümpipet) door 
het montagesysteem. Kan direct deel 
uitmaken van de bouwvorm of een extra 
component in de vorm van een pick & 
place-pad of folieplakpunt.

Antistatisch PE-zakje

Statisch geleidend polyethyleen-zakje 
voor de verpakking van THR/SMD-
componenten.

AOI

Automatische Optische Inspectie
Apparaten met camerasystemen die in 
staat zijn om soldeerplaatsen te inspec-
teren. De opname van de soldeerplaats 
wordt vergeleken met referentiebeelden.

Blister

Synoniem voor rol, hier eerder met 
betrekking tot tekeningen voor de ver-
vaardiging van documentatie – blisterte-
kening.

Caution-etiket

Waarschuwing op het etiket van omver-
pakkingen (meestal drybags) met betrek-
king tot de omgang met mogelijk vocht-
gevoelige materialen.

Dampfase-solderen

Smeltsoldeermethode door warmteover-
dracht via damp.

Drybag
 

Omverpakking die de toegang van lucht 
tot de inhoud aanzienlijk belemmert en 
de inhoud gedurende een bepaalde peri-
ode droog houdt.

Feeder

Toevoereenheid voor rollen in montage-
automaten.

Floor Life Time

Blootstellingstijd. Geldt voor gedroogde, 
vochtgevoelige componenten. Na het 
openen van de drybag start de blootstel-
lingstijd die afhankelijk van het MSL een 
maatstaf is voor een probleemloze ver-
werking in de reflow-oven. Na het ver-
strijken van de Floor Life Time bestaat 
er een verhoogd gevaar voor beschadi-
ging van het component. Om het com-
ponent opnieuw te gebruiken dient het 
eerst weer te worden gedroogd.

Gullwing

Is een bepaald type contactgeometrie bij 
de componenten. Met name de gewelf-
de, gebogen componentaansluitingen bij 
IC's (Integrated Circuits) oftewel stift-
connectoren zijn genoemd naar de vleu-
geldeuren van de legendarische 
Mercedes-Benz 300 SL.

Rol

Rolverpakking. Type verpakkingsvorm als 
bandmateriaal. De artikelen zijn per stuk 
in de holten van een diepgetrokken rol 
verpakt. De Engelse benaming is ToR – 
Tape-on-Reel.

Inline-systeem

Opbouw van een productiestraat in 
lijnvorm; alle eenheden (printer, mon-
tageautomaat, reflow-oven, AOI en 
toebehorencomponenten) staan achter 
elkaar in de procesvolgorde. Voordeel: 
overzichtelijk, reproduceerbaar proces. 
Nadeel: het langzaamste apparaat bepaalt 
de processnelheid.

IPC

Association Connecting Electronics 
Industries – standaardiseringsinstituut dat 
is gevestigd in Illinois, Verenigde Staten. 
Dit instituut houdt zich bezig met de 
elektronicaproductie.

JEDEC

Solid State Technology Association – 
Noord-Amerikaanse organisatie, die zich 
bezighoudt met de standaardisering van 
halfgeleiders.

Capillair effect

In het algemeen het gedrag van vloei-
stoffen bij contact met buizen of holle 
vormen. Hier het effect van de soldeer-
doorvoer in en door het met de stift 
gevulde boorgat vanaf de onderzijde van 
de printplaat naar de bovenzijde.
 
Classificatietemperatuur

Bedrijfstemperatuur die aan de hand van 
tests volgens JEDEC J-STD-020 voor 
het component wordt vastgelegd. De 
fabrikant dient ca. 5 °C boven deze tem-
peratuur te testen, de gebruiker dient 
ca. 5 °C onder deze temperatuur te 
solderen. Zo worden misverstanden met 
betrekking tot de maximale belasting van 
het component voorkomen.
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Contactpads

Elk type en elke vorm van gemetalliseer-
de contactvlakken voor de opname van 
soldeer aan de bovenzijde van de print-
plaat (in tegenstelling tot printbanen).

Convectiesolderen

Smeltsoldeermethode door warmteover-
dracht via hete gassen (lucht of stikstof).

Coplanariteit

Met coplanariteit wordt de maximale 
afstand bedoeld van alle aansluitcontac-
ten (ook ankers) van een SMD-com-
ponent op het montageoppervlak (hier 
printplaatoppervlak). Coplanariteit vormt 
een maat of alle contacten bij een bepaal-
de pastadikte contact met de pasta heb-
ben en daardoor soldeerplaatsen kunnen 
vormen.

Kruipwegen

Isolatiecoördinatie: minimale afstand 
via het isolatiemedium tussen twee 
spanningsvoerende metaaldelen die ten 
minste moet worden aangehouden om 
spanningsdoorslag te voorkomen.

Level-producten

Informele benaming voor alle componen-
ten die volgens IPC-J-STD-020 een MSL 
hoger dan 1 hebben en daardoor met 
betrekking tot hun vochtopname op spe-
ciale wijze dienen te worden behandeld.

Soldeeroog

Meestal een boorgat met een ringvormi-
ge om het boorgat aangebracht aansluit-
vlak (restring/soldeerring). Het boorgat 
kan zijn gemetalliseerd.

Soldeermeniscus/soldeerkegel

Geometrische vorm van het gedeelte 
met twee door soldeer met elkaar ver-
bonden metalen oppervlakken/zijden 
(bijv. kegelvorm bij doorstekende pool-
contacten in printplaten). Meestal con-
caaf, hol oppervlak. Bij een toenemend 
soldeerdepot neemt de radius af tot 
convexe bolvormige opeenhoping bij een 
te groot aanbod aan soldeer.

Soldeerpasta

Pasta-achtig mengsel van soldeerkogels 
en vloeimiddel voor het overwegend 
volgens SMT solderen van componenten. 
Soldeerpasta's worden aan de hand van 
de kogelgrootte geclassificeerd.

Soldeerparelvorming

Bij het aanbrengen van soldeerpasta 
kunnen er niet-gemetalliseerde, gelakte 
(soldeerstoplak) vlakken worden bedrukt. 
Tijdens het smeltproces kunnen er dan 
afzonderlijke soldeerparels worden 
gevormd die in eerste instantie nog door 
het vloeimiddel aan de printplaat hech-
ten. Hierdoor neemt echter het risico 
toe dat er spontaan parels loslaten en 
zich over de printplaat bewegen. Tijdens 
bedrijf leidt dit tot een verhoogde kort-
sluitneiging.

Luchtwegen

Isolatiecoördinatie: minimale afstand 
door de lucht tussen twee spanningsvoe-
rende metaaldelen die ten minste moet 
worden aangehouden om spanningsdoor-
slag te voorkomen.

Mounting bosses

Extra design-elementen (delen van de 
componentbehuizing), meestal in de 
vorm van nokken die in boorgaten van 
de printplaat zijn gestoken om verdraai-
ing van het component als gevolg van het 
omhoog drijven tijdens het soldeerproces 
te voorkomen.

MSL

Moisture Sensitive Level
Mate van vochtopname in kunststof en 
de gevoeligheidsclassificering ten opzichte 
van hoge temperaturen tijdens het ver-
werkingsproces.

Pick & Place

Montageproces bij automatische montage 
van een component, hier het werkelijk 
oppakken van een afzonderlijk com-
ponent uit de verpakking (pick) en het 
plaatsen ervan op de printplaat (place).

Pin-in-paste-technologie

Andere naam voor THR-technologie.

Peak-temperatuur

Ook vaak peak-body-temperatuur 
genoemd, is de maximaal aan de boven-
zijde van het component optredende 
temperatuur waarop het component is 
berekend.

Positioneringsnokken

Zie mounting bosses.

Primaire zijde

Hiermee wordt de zijde van de printplaat 
bedoeld waarnaar het soldeer tijdens 
het soldeerproces dient te stromen (bij 
golfsolderen bijv. de bovenzijde). Deze 
benadering werd voor het reflow-solde-
ren overgenomen.

Restring/soldeerring

Ring met een gedefinieerde breedte rond 
een boorgat voor de opname van een 
soldeercontact. Tussen het oppervlak van 
de ring en het oppervlak van het aan-
sluitcontact wordt de soldeermeniscus 
gevormd.

Verzamelende componenten

Componenten die vanwege de opbouw 
van hun behuizing ertoe neigen om in 
de dampfasesoldeeroven condensaat te 
verzamelen. Zonder geschikte afvoermo-
gelijkheden geven deze componenten het 
condensaat tijdens het soldeerproces af. 
Een hoog condensaatverlies maakt het 
proces duur. 

Secundaire zijde

Hiermee wordt de zijde van de printplaat 
bedoeld waar het soldeer doorgaans het 
eerst in contact komt met het soldeer-
contact (bij golfsolderen bijv. de onder-
zijde). Deze benadering werd voor het 
reflow-solderen overgenomen. 
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Selectief solderen

Vorm van golfsolderen waarbij met 
kleine, ruimtelijk begrensde soldeergol-
ven afzonderlijke soldeercontacten of 
begrensde groepen soldeercontacten 
worden gesoldeerd.

SMD

Surface Mount Device
Op oppervlakken te monteren com-
ponent dat met de SMT-methode kan 
worden verwerkt. De twee begrippen 
SMD en SMT worden vaak als synoniem 
gebruikt.

SMT

Surface Mount Technology
Oppervlaktemontagetechniek. Behelst 
de technologie voor het opbouwen van 
modulen en het solderen tijdens een 
smeltproces.

Tape-on-Reel

Zie Rol

Swash-cirkel

Stiftpositietolerantie
Is de afwijking van de stiftpunt ten 
opzichte van het ideale tekeningstechni-
sche sjabloon. Wordt graag weergegeven 
als cirkel om het ideale middelpunt. In de 
norm vastgelegd met een positieafwijking 
van ± 0,2 mm resp. cirkeldiameter van 
0,4 mm. Er is een technische trend naar 
kleinere toleranties van de positieafwij-
king van ± 0,1 mm resp. cirkeldiameter 
van 0,2 mm.

THR

Through Hole Reflow
Montageproces voor doorsteekcompo-
nenten bij smeltprocessen (THR). Mon-
tage van bedrade componenten, waarvan 
de contacten in met soldeerpasta gevul-
de boorgaten op de printplaat worden 
gestoken en vervolgens volgens het 
reflow-soldeerproces worden gesoldeerd.

Tray

Plat magazijn
Type verpakkingsvorm – platte kunststof 
bak met gedefinieerde afmetingen en 

verdiepte kamers voor het gesorteerd, 
gericht oppakken van componenten. De 
toepassing van dit type verpakking is 
voornamelijk gericht op de aanwezigheid 
van bijbehorende tray-torens resp. toe-
voerstations in de montagelijn.

Verzonken stift

Stift met een lengte die korter is dan 
de dikte van de printplaat. De hieruit 
resulterende soldeerplaats vormt aan de 
secundaire zijde geen aan de buitenkant 
zichtbare soldeerkegel.
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PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56
6902 PA  Zevenaar
Tel.: +31  (0) 316 59 17 20
Fax: +31  (0)  316 52 40 74
sales@phoenixcontact.nl
phoenixcontact.nl

Ons volledige productenprogramma vindt 
u op:

phoenixcontact.nl

Wereldwijd in dialoog met klanten en partners
Phoenix Contact is een wereldwijde marktleider met hoofdkantoor in Duitsland. De 
ondernemingsgroep staat voor toekomstgerichte componenten, systemen en oplos-
singen op het gebied van elektrotechniek, elektronica en automatisering. Een wereld-
wijd netwerk in meer dan 100 landen met 15.000 medewerkers garan-
deert de essentiële nabijheid bij de klant.

Met een breed en innovatief productassortiment bieden 
wij onze klanten toekomstgerichte oplossingen voor 
uiteenlopende applicaties en industrieën. Dat geldt 
met name op het gebied van power, infrastruc-
tuur, procestechniek en fabrieksautomatisering.

http://www.phoenixcontact.nl
http://www.phoenixcontact.nl
mailto:sales@phoenixcontact.nl

