
rancekompensation i kabelkonnektoren giver en defineret grænse ved 
præcis 45o, hvilket sikrer, at låsesystemet generelt er kompatibelt med 
mærker. 

I industrielle miljøer udsætts elektromekaniske stikforbindelser 
ofte for kraftige vibrationer og høje temperaturer. For at sikre en 
pålidelig elektrisk forbindelse – og dermed en pålidelig forsyning til 
signaler, data og strøm til maskiner og systemer – er rundstikkene 
udstyret med vibrationsbeskyttelse. Tidligere blev disse monteret på 
komponentens han-stik, men nu har Phoenix Contact i stedet integre-
ret vibrationsbremsen i kabelkonnektoren. Da komponentstikkene er 
kompatible med kabelkonnektorer med standard gevind og lynaflås-
ningssystemer, skal brugerne ikke længere lagerføre forskellige  
komponenter eller montere/fjerne O-ringe i marken. Det reducerer 
lageromkostninger, gør produktvalg nemmere og eliminerer usikker-
hed i forbindelse med fieldtilslutninger. 

Denne løsning fra Phoenix Contact er unik på markedet, fordi de 
endelige låsepositioner er præcist defineret uden tolerance og har en 
vibrationsmodstand på mindst 20g.

Ensartet 360O skærmning

Andre fordele ved disse ensartede serier er deres umiskendelige 
design og konsekvente skærmningskoncept i størrelserne M17, M23 
og M40. Skærmningen kan enten skæres af eller skrues på. Standard 
transmitter- og servoledninger behøver imidlertid ikke længere at blive 
skåret af efter iskruning. Det gør det muligt for specialister inden for 
kabelmontage eller installations- og vedligeholdelsesmedarbejdere at 
lave pålidelige 360o skærmning uden ekstra værktøj. 

En til alle
M17-M40 Pro rundstik er tilslutningskompatible på tværs af producent

I modsætning til rundstik i størrelserne M5, M8 og især M12 
eksisterer der ikke standard for rundstik fra M17 til M58. 
Med det nye rundstikprogram i størrelserne M17, M23 og 
M40 udvider Phoenix Contact sit omfattende program, både 
teknisk og designmæssigt. 

Selvom der eksisterer en “næsten-standard” for husdesign, kodninger 
og de forskellige poltildelinger, findes der ingen national eller interna-
tional gældende standard. Derfor kan elektrisk og mekanisk data 
variere fra producent til producent. Designere og operatører af anlæg 
kan derfor vælge mellem at benytte en leverandør til at udføre alt 
fortrådning i anlægget eller løbe risikoen med at benytte forskellige 
producenter, som måske ikke er elektrisk eller mekanisk kompatible. 
De såkaldte ”mixed pairs” er ikke usædvanlige på markedet, men de 
har nogle risici, særligt i forhold til kontaktoverlap, strømførende 
kapacitet, tæthed og vibrationsmodstand. 

Kompatibel betyder fleksibel

For at eliminere disse usikkerheder har Phoenix Contact som leveran-
dør til producenter, maskinbyggere og kabelmontagespecialister  
udviklet et nyt produktprogram, som er kompatibelt med både  
metriske standardgevind og lynaflåsningssystemet ”Speedtec” fra TE 
Connectivity. Det sikrer en høj grad af kompatibilitet med kablings-
løsninger fra andre producenter. 

For at sikre den elektriske og mekaniske karakteristik i kombination 
med stik fra forskellige konkurrenter er der opfundet en detaljeret 
testmetode for stikkene i M17-M40 Pro serien. Tests dækker både 
stikkombinationer, der består udelukkende af Phoenix Contact pro-
dukter såvel som kombination med produkter fra TE Connectivity. 
Alle tests i den generelle stikstandard IEC 61984 for stik-stikinterface 
udføres dermed to gange. Det omfatter grundige stød- og vibrations-
tests for at sikre tilstrækkelig mekanisk styrke samt test af den strøm-
førende kapacitet for at bekræfte den elektriske tilslutnings pålidelighed. 

Omkostning ved produktionsstop løber  
hurtigt op i mio.

Ud over den elektromekaniske sikkerhed for field- og komponent-
kabling spiller driftspålidelighed og tilslutningstid også en central rolle 
inden for maskinbygning og systemproduktion. Jo nemmere det er at 
producere en elektromekanisk stikforbindelse, jo hurtigere kan maskinen 
og systemet tages i drift. Da produktionsstop kan løbe op i millioner, 
er det vigtigt at holde installationstiden så kort som muligt under 
idriftsættelse og også i forbindelse med vedligeholdelse. 

Derfor er lynaflåsningssystemer – i nogle tilfælde med forskellige 
mekanismer – blevet etableret på markedet. I forhold til metrisk 
gevind er den krævede afstand for at dreje og låse stikket og mod-
stykket ved håndkraft meget kortere. Den nye produktserie fra 
Phoenix Contact kan også vælges med lynaflåsningssystem. Det nyud-
viklede låsesystem, OneClick, giver ikke mulighed for tvetydighed:  
de korrekte indstiks- og låsepositioner er tydeligt markeret visuelt 
med piktogrammer og pile. Derudover kan det høres, når stikket 
klikker på plads i låseposition. Denne tredobbelte bekræftelse giver 
brugerne en garanti for, at den elektromekaniske forbindelse er blevet 
etableret, selv i installationer hvor forbindelsen er svær at nå eller se. 

Integreret vibrationsbremse

Låsesystemet sikrer ikke kun, at komponenterne tilsluttes sikkert og 
tidsbesparende. Det er også kompatibelt med det populære ”Speed-
tec” låsesystem fra TE Connectitivty. Den strømkontrollerede tole-

Enestående brugervenlighed: producentkompatible kabel- og 
komponentstik i serien M17-M40 Pro gør mange applikationer mere 
enkle

Ensartet design: den nye serie af M17-M40 
rundstik tilbyder kompatibilitet på tværs af 
producent

Visuel, akustisk og berøringsmæssig feedback:  
Det nye OneClick lynaflåsningssystem yder tredobbelt sikkerhed



M17-M40 Pro serien – overblik over fordelene:

•	 Global tilgængelighed
•	 Bevist kompatibilitet med mere end 400 stikkombinationer
•	 Mekanisk styrke på mindst 20g
•	 Strømførende kapacitet på op til 30 A og dielektrisk styrke  
 på op til 630 V
•	 Tidsbesparende og pålidelig komponenttilslutning takket   
 være det innovative OneClick lynaflåsningssystem
•	 Tilgængelig fra 2018 med 6, 7, 9 12 og 17 positioner   
 (signaler) samt 5+PE og 4+3+PE (strøm)
•	 Alle huse er egnede til pin og sokkelmontage
•	 Alle produkter er godkendt i henhold til UL 2237 og  
 UL 2238
•	 Ensartet state-of-the-art designsprog på tværs af design og  
 størrelser

Mere bekvemmelighed: det sammenhængende skærmningskoncept 
gør montage enkel

Signalisolationens kontaktdel er også blevet bearbejdet. Kontakterne 
kan også installeres nemt, også med krydsede ledninger, takket være 
isoleringshalvdelenes prælåseposition. Hvis vedligeholdelse er påkræ-
vet, kan kontakterne fjernes ved at åbne isoleringshalvdelene uden 
værktøj. De vinklede strømstiks installationsplads er også blevet opti-
meret, hvilket betyder, at der nu er ca. 20% mere plads til litzetråde 
end i tilsvarende huse. Yderligere mærkeskilte på strømstikkenes 
isolatorer og huse viser tydeligt samleretningen for komponenterne, 
hvilket gør montage nemmere.

Overblik og perspektiv

Komplet kablings- og indkøbsfleksibilitet, reduceret tilslutningstid og 
enestående pålidelighed i marken: brugere af store industristik drager 
på mange måder fordele af de producentkompatible rundstik. I 2020 
vil Phoenix Contact, som markedets primære leverandør, tilbyde et 
komplet program af produkter i de metriske gevind størrelser M17, 
M23 og M40. Produktprogrammet vil bestå af vinklede, rotérbare 
komponentstik og tilhørende kabelkonnektorer med standard og 
lynaflåsningssystemer. Det grundlæggende design og pintildeling for 
M23 blev præsenteret på electronica og SPS IC Drives i 2018. I de 
følgende år vil hele programmet gradvist blive udvidet til at omfatte 
600 yderligere produkter i størrelser fra M17 til M40. Pin eller sokkel-
kontakter kan tilpasses til alle husvarianter. I fremtiden vil programmet 
blive udvidet med kontakter, der kan behandles mekanisk samt  
yderligere pintildeling til forsynings- og kommunikationsstier i  
komponenter og motorer. 

Designed by PHOENIX CONTACT

ONECLICK Technology

One fi ts all
Cross-manufacturer compatible connectors M17-M40 PRO

M17-M40 PRO series circular connectors o� er uniform solutions for signal and power 
transmission. Thanks to the unique ONECLICK fast locking system you can connect 
your device quickly and safely.
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