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Z†bogatej i†rÛønorodnej oferty
J.S.T. skorzystaj¹ przede wszystkim
konstruktorzy zaawansowanego sprzÍ-
tu i†uk³adÛw elektronicznych, ale
i†elektrotechnicy znajd¹ interesuj¹ce
dla nich rozwi¹zania.

Paleta produktÛw obejmuje kilka
dzia³Ûw. Pierwszym z†nich i†zarazem
najwiÍkszym s¹ z³¹cza montowane na
p³ytce drukowanej (fot. 1). S¹ to naj-
popularnie jsze z³¹cza stosowane
w†urz¹dzeniach audio-wideo, technice
biurowej, komputerach, aparaturze
medycznej, kuchenkach mikrofalo-
wych, rÛønego rodzaju sterownikach
i†regulatorach. Wykonane s¹ w†tech-
nologii zaciskanej (krÍpowanej) i†no-
øowej (wciskanej) w†rastrach od
0,4mm do 3,96mm, do montaøu prze-
wlekanego i†SMD. Liczba stykÛw siÍ-
ga 50. OprÛcz typowych z³¹cz p³yt-
ka-przewÛd w†kilku wariantach (po³¹-

Szybki rozwÛj elektroniki stawia coraz wiÍksze
wymagania pasywnym elementom wspÛ³czesnych
konstrukcji, czÍsto lekcewaøonym przez konstruktorÛw,
ze wzglÍdu na ma³o spektakularne funkcje jakie
realizuj¹. Uwaga ta szczegÛlnie dotyczy z³¹cz, ktÛre
musz¹ pewnie przesy³aÊ coraz szybsze sygna³y, przy
rÛwnoczesnym zwiÍkszeniu liczby stykÛw
i†zmniejszeniu wymiarÛw samego z³¹cza. SprostaÊ
tym wymaganiom mog¹ jedynie nieliczne koncerny.
Jednym z†nich jest japoÒska firma J.S.T. za³oøona
w†1957 roku.
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czenia roz³¹czne i†sta³e), s¹ teø z³¹-
cza miÍdzyp³ytkowe o†maksymalnej
liczbie stykÛw rÛwnej 100. Tutaj
oferta obejmuje sytemy roz³¹czne, sta-
³e, a†nawet obrotowe (serwis, urz¹-
dzenia przenoúne lub sk³adane).

Ciekaw¹ grupÍ nowoczesnych wy-
robÛw stanowi¹ z³¹cza do coraz chÍt-
niej stosowanych po³¹czeÒ elastycz-
nych, np. wyprowadzeÒ klawiatur fo-
liowych, wyúwietlaczy itp. Z³¹cza te
dostÍpne s¹ w†rastrach od 0,3mm do
2,54mm, rÛwnieø w†wersjach SMD
i†ZIF (ang. Zero Insertion Force).
W†pokrewnej grupie s¹ z³¹cza zacis-
kane na wieloøy³owych taúmach p³as-
kich, popularnych ìwst¹økachî. Kom-
patybilne z†wojskowymi standardami
jakoúci MIL, spe³niaj¹ najwyøsze wy-
magania pod wzlÍdem zarÛwno elek-
trycznym, jak i†mechanicznym. Do-
stÍpne s¹ wersje proste i†k¹towe,
z†poz³acanymi stykami, rÛønymi me-
chanizmami blokuj¹cymi, do zaciska-
nia na taúmach do 60 øy³. Istnieje
teø wersja nieroz³¹czna, do trwa³ego
po³¹czenia ìwst¹økiî z†p³ytk¹.

Konstruktorzy przenoúnego sprzÍtu
elektronicznego z†zainteresowaniem
przyjm¹ zapewne ofertÍ firmy J.S.T.
w†zakresie z³¹cz do kart PCMCIA:
45-, 60- i†68-stykowe z³¹cza PC Card
(typy I, II i†III), 88-stykowe z³¹cza
DRAM Card (Memory Card) czy 50-
stykowe z³¹cza Compact Flash do-
stÍpne s¹ w†wersji do montaøu prze-
wlekanego i†SMD. Do z³¹czy dobraÊ
moøna oczywiúcie wyrzutniki, lewo-
lub prawostronny.

Fot. 1.
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OfertÍ uzupe³niaj¹ pojedyncze ko³-
ki lutownicze, piny, listwy pinowe
i†jumpery, w†tym wykonane z†gumy
przewodz¹cej.

Drugim dzia³em s¹ z³¹cza dla
techniki komputerowej (fot. 2). Juø sa-
ma rÛønorodnoúÊ wykonaÒ typowych
z³¹cz szufladowych ìSub-Dî moøe
przyprawiÊ o†zawrÛt g³owy. Z³¹cza do
mocowania na p³ytce drukowanej obe-
jmuj¹ wersje proste i†k¹towe, przewle-
kane i†SMD, z†26 rodzajami mocowa-
nia miÍdzy z³¹czem a†p³ytk¹ i†miÍdzy
z³¹czem a†wtyczk¹. Do z³¹cz na p³ytÍ
czo³ow¹ przewody moøna mocowaÊ
na dwa sposoby: przez lutowanie al-
bo przez zaciskanie na poszczegÛl-
nych pinach. Z†ciekawostek wymieniÊ
naleøy z³¹cza o†zmniejszonej do
8,5mm g³Íbokoúci i†z³¹cza mieszane:
10 stykÛw sygna³owych i†3†wspÛ³osio-
we. Do szczegÛlnie niezawodnych za-
stosowaÒ wybraÊ moøna z³¹cza poz³a-
cane, o†gruboúci warstwy z³ota 0,2µm,
0,4µm lub 0,76µm. Asortyment uzu-
pe³niaj¹ ekranuj¹ce obudowy do wty-
czek, wykonane z†miÍkkiej stali i†alu-
minium oraz ìdrobna konfekcjaî
w†postaci ko³kÛw dystansowych (calo-
wych, metrycznych) i†zaúlepek.

Po³¹czenie komputera ze úwiatem
zewnÍtrznym zapewniaj¹ 26-stykowe
z³¹cza mini-SCSI dostÍpne wraz
z†wtyczk¹, jak rÛwnieø wtyczki
i†gniazdka mini-DIN o†liczbie stykÛw
od 4†do 9. Konstruktor projektuj¹cy
urz¹dzenie z†magistral¹ USB skorzys-
taÊ moøe z†ca³ego typoszeregu z³¹cz
USB typu A†lub B: zwyk³e, odwrÛco-
ne, ìpiÍtroweî, SMD, przewlekane,
z†oczkiem mocuj¹cym na gÛrze lub
dwoma po bokach. DostÍpne s¹ rÛw-
nieø przewody w†odpowiednich wy-
konaniach. Na potrzeby producentÛw
twardych dyskÛw opracowano kom-
paktowe z³¹cze SMD obejmuj¹ce 4-
stykow¹ czÍúÊ zasilaj¹c¹ i†50-stykow¹
czÍúÊ sygna³ow¹. Wersja do montaøu
przewlekanego zawiera dodatkowo
2†lub 3†czÍúci adresowe, 6-, 4- i†2-

stykowe. Do po³¹czenia urz¹dzeÒ wi-
deo przeznaczone jest typowe z³¹cze
Euro (Scart), nie zapomniano rÛwnieø
o†z³¹czach telefonicznych Modular
Jack (Western Plug) w†czterech wyko-
naniach. Oferta obejmuje takøe 144-
stykowe z³¹cza do modu³Ûw pamiÍci
DIMM i†8-stykowe z³¹cza Smart Card.

Trzeci dzia³ to z³¹cza typu prze-
wÛd-przewÛd (fot. 3). Podobnie jak
z³¹cza z†grupy pierwszej, wykonane s¹
w†technologii zaciskanej i†noøowej,
w†rastrach od 1,5mm do 6,2mm. Licz-
ba stykÛw siÍga 21, a†ich obci¹øalnoúÊ
pr¹dowa do 20A przy napiÍciu do
600V, a†wersje specjalne nawet do
1400V. WiÍkszoúÊ modeli posiada za-
trzaski uniemoøliwiaj¹ce przypadkowe
przerwanie po³¹czenia. Oferta obejmu-
je zarÛwno proste szybkoz³¹czki, zna-
ne z†elektrotechniki samochodowej, jak
i†kompleksowy system jednocz¹cy
w†pojedynczej, zaekranowanej obudo-
wie 4†styki zasilaj¹ce, 1†styk masy
i†do 40 stykÛw sygna³owych.

Czwarty dzia³, najd³uøej obecny
w†ofercie firmy J.S.T., obejmuje koÒ-
cÛwki zaciskane na przewody (fot. 4).
Od nich wywodzi siÍ w³aúnie nazwa
fimy: Japanese Solderless
Terminals.

PoszczegÛlne typy:
p³aski (mÍski i†øeÒski),
oczkowy, wide³kowy
i†rurkowy dostÍpne s¹
dla úrednicy przewodÛw
od 0,2mm2 do 3,5mm2,
rÛwnieø w†wersji ocyno-
wanej. Obok koÒcÛwek
luzem dostÍpne s¹ koÒ-
cÛwki taúmowane. Rodzi-
na koÒcÛwek PS, opraco-
wana z†myúl¹ o†zastoso-
waniu w†sprzÍcie AGD,
charakteryzuje siÍ nie-
wielk¹ si³¹ konieczn¹ do
ich w³oøenia oraz bardzo
pewnym kontaktem, i†to
przy pr¹dzie do 25A
i†napiÍciu do 250V. Obej-

Fot. 2. Fot. 3.

Fot. 4.

muje ona rÛwnieø szereg obudÛw
z†tworzywa sztucznego.

Pokrewn¹ grupÍ stanowi¹ koÒcÛw-
ki izolowane, coraz czÍúciej stosowa-
ne przy wszelkiego rodzaju pracach
montaøowych i†okablowaniach. Asor-
tyment pokrywa siÍ w†zasadzie z†gru-
p¹ koÒcÛwek nieizolowanych.

Dla zapewnienia 100% pewnoúci
po³¹czeÒ, J.S.T. zaleca stosowanie
wy³¹cznie firmowych narzÍdzi i†mate-
ria³Ûw. Dla potrzeb klientÛw opraco-
wano zestaw narzÍdzi obejmuj¹cy
proste kleszcze, praski rÍczne, praski
pÛ³automatyczne elektryczne i†pneu-
matyczne, jak i†wielofunkcyjne auto-
maty o†duøej wydajnoúci. NarzÍdzia
te s¹ stale rozwijane i†udoskonalane.
Firma oferuje rÛwnieø wykonanie
wi¹zek kablowych o†najwyøszym stan-
dardzie wed³ug specyfikacji klienta.

Artyku³ opracowano na podstawie
materia³Ûw firmy JST (www.jst.de)
udostÍpnionych przez Eurodis (tel.
(0-71) 367-57-41).

Kompletny katalog z³¹cz firmy JST
znajduje siÍ na p³ycie CD-EP5/2000.


