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ìZ³¹czowaî oferta Hartinga sk³ada
siÍ z†12 grup produktÛw, wúrÛd ktÛ-
rych znajduj¹ siÍ zarÛwno miniaturo-
we, wielostykowe z³¹cza niskopr¹do-
we, z³¹cza dla sygna³Ûw radiowych
w†szerokim spektrum czÍstotliwoúci,
jak i†z³¹cza wysokopr¹dowe. OprÛcz
szeregu interesuj¹cych z³¹czy, Harting
produkuje modu³y automatyki, specja-
lizowane elektromagnesy oraz systemy
przesy³ania sygna³Ûw torami úwiat³o-
wodowymi.

Jedn¹ z†bardziej dla nas interesu-
j¹cych rodzin, a†to ze wzglÍdu na do-
puszczalne wartoúci parametrÛw
(napiÍcie, pr¹d) i†ogromn¹ elastycz-
noúÊ oferowanych rozwi¹zaÒ, s¹ z³¹-
cza typu Han. Jest to najwiÍksza spo-
úrÛd produkowanych przez Hartinga
rodzina z³¹cz, wúrÛd ktÛrych s¹ do-
s tÍpne wers je przenosz¹ce pr¹d
o†maksymalnym natÍøeniu 10..80A
i†dopuszczalnym napiÍciu 25..900VAC.
W†zaleønoúci od wersji, z³¹cza Han
mog¹ mieÊ 3..216 stykÛw, dostÍpne s¹

Oferta Hartinga dowodzi, øe pod-
zespo³y tak proste jak z³¹cza mog¹
osi¹gn¹Ê szczyt nowoczesnoúci!
Andrzej Gawryluk, AVT

Artyku³ powsta³ w†oparciu o†mate-
ria³y firmy Soyter, tel. (0-22) 638-0-900,
soyter@medianet.pl, www.soyter.com.pl.

SzczegÛ³owe materia³y dotycz¹ce
podzespo³Ûw firmy Harting dostÍpne
s¹ pod adresem: www.harting.com.

W†artykule przedstawiamy skrÛcony
przegl¹d oferty produkcyjnej niemieckiej
firmy Harting, jednego z†najwiÍkszych
europejskich producentÛw wysokiej klasy
z³¹cz. Zajmiemy siÍ jedn¹ rodzin¹ z³¹cz,
ktÛr¹ producent nazwa³ Han.

takøe w†obudowach ekranowanych
(uziemianych), w†obudowach wy-
posaøonych w†hermetyzowane za-
úlepki oraz zatrzaski, ktÛre za-
pobiegaj¹ przypadkowemu roz³¹-
czeniu siÍ. Na fot. 1 przedsta-
wiamy widok stykowego elementu
z³¹cza Han 16A, na fot. 2 widok
wk³adki z†wtykami z³¹cza Han 15D,
a†na fot. 3 z³¹cza Han 216DD.

Bardzo interesuj¹ce konstrukcyjnie
s¹ z³¹cza modu³owej serii Han-Mo-
dular: w†pojedynczej obudowie moø-
na zamkn¹Ê wiele rÛønych stykÛw -
fot. 4. System opracowany przez
Hartinga pozwala na elastyczne two-
rzenie przez uøytkownika dowolnych
konstrukcji, a†koncepcyjnie zbliøony
jest do klockÛw Lego, w†ktÛrym to
systemie praktycznie kaødy element
pasuje do innego. Zbliøony do Han-
Modular jes t sys tem Han-Snap ,
w†ktÛrym to Harting oferuje szereg
akcesoriÛw do standardowych z³¹cz,
dziÍki czemu moøna je sk³adaÊ
w†dowolne pakiety, montowaÊ na
szynie DIN, itp.

Kolejn¹ rodzin¹ z³¹cz jest Staf, op-
racowana specjalnie z†myúl¹ o†urz¹dze-
niach niskonapiÍciowych (do 60VAC)
- fot. 5. Wyposaøono je w†úrubowe za-
ciski przewodÛw, w†zwi¹zku z†czym
maksymalna wartoúÊ przenoszonego
pr¹du wynosi aø 10A.

W†ramach rodziny Han s¹ takøe
dostÍpne z³¹cza o†stykach rozmiesz-
czonych na okrÍgu z†jedn¹ øy³¹ cen-
traln¹ - fot. 6. Nosz¹ one oznaczenie
R15 i†s¹ standardowo wyposaøone

w†7†linii pr¹dowych, kaøda o†ob-
ci¹øalnoúci do 10A przy napiÍciu
250VAC.
Do wszystkich wymienionych

tutaj z³¹cz producent oferuje bardzo
szerok¹ gamÍ obudÛw (w†wykona-
niach spe³nia j¹cych oczekiwania
wszystkich praktycznie uøytkownikÛw),
a†takøe osprzÍt i†narzÍdzia montaøowe.
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