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Firma ITT Cannon jest

doúÊ dobrze znana

w†naszym kraju, a†to ze

wzglÍdu na ca³kiem

niedawne ìkonszachtyî

z†Eltr¹, ktÛra pod w³asn¹

mark¹ produkowa³a z³¹cza

tej firmy. Eltra, podobnie

jak wiÍkszoúÊ krajowych

zak³adÛw przemys³u

elektronicznego przesta³a siÍ

liczyÊ na rynku, w†zwi¹zku

z†czym ITT Cannon oferuje

swoje produkty w†sieci

dystrybucyjnej.

Najbardziej interesuj¹ce

rodziny z³¹cz przedstawimy

w†artykule.

ITT Cannon produkuje dwie podsta-
wowe grupy elementÛw dla elektroniki,
s¹ to: z³¹cza i†prze³¹czniki. Poniewaø
na krajowym rynku jest wyraünie od-
czuwalny wzrost popularnoúci wysokiej
jakoúci z³¹cz oferowanych przez úwiato-
we firmy, na nich w³aúnie skupimy siÍ
w†artykule.
SzczegÛlnie interesuj¹ca grup¹ pro-

duktÛw s¹ z³¹cza dla aplikacji audio,
wszystkie zgodne ze standardami XLx/
XRx. WúrÛd nich dostÍpne s¹ tanie od-
miany oznaczone symbolami XLB-PC
(montaø bezpoúrednio na p³ytce druko-
wanej) i†XLB2, profesjonalne z³¹cza
wykonane ca³kowicie z†miedzi XLG,
a†takøe specjalne wykonania z³¹cz au-
dio odpornych na zak³Ûcaj¹ce pole
magnetyczne (XLM-PC).
Dla aplikacji wymagaj¹cych po³¹cze-

nia wieloøy³owych kabli, opracowano
system okr¹g³ych z³¹cz wielostykowych,
wúrÛd ktÛrych dostÍpne s¹ ³atwe
w†montaøu z³¹cza dla aplikacji komer-
cyjnych CA-COM (max. 41A/37 stykÛw),
wysokopr¹dowe z³¹cza dla aplikacji
niskonapiÍciowych serii CGE (200A/
48V), wielostykowe z³¹cza dla aplika-
cji specjalnych CVA (max. 150A/48 sty-
kÛw), hermetyczne z³¹cza KJLY/KJY/
KJAY, ktÛre moøna stosowaÊ takøe pod
wod¹, miniaturowe z³¹cza CGK/CGKX.
Ich styki moøna obci¹øyÊ pr¹dem
o†natÍøeniu do 35A, a†liczba kontak-
tÛw siÍga 128.
Coraz czÍúciej stosowane s¹ takøe

z³¹cza z†wbudowanymi filtrami EMI,
dziÍki czemu zwiÍksza siÍ odpornoúÊ
urz¹dzeÒ na zewnÍtrzne zak³Ûcenia, jak
i†znacznie ograniczony jest poziom za-
k³ÛceÒ emitowanych na zewn¹trz. Z³¹-
cza D-SUB serii DxJK/DxJT s¹ odpo-
wiednikami mechanicznymi standardo-
wych z³¹cz D-SUB z†wbudowanymi fil-
trami EMI. Seria TKJ to okr¹g³e z³¹cza

wielostykowe przeznaczone dla aplikacji
wysokopr¹dowych, natomiast z³¹cza se-
rii TDPK przystosowane s¹ do pracy
w†urz¹dzeniach sk³adaj¹cych siÍ z†pa-
neli.
Niezwykle interesuj¹ca grup¹ s¹ z³¹-

cza ZIF (ang. Zero Insertion Force),
ktÛre minimalizuj¹ ryzyko uszkodzenia
stykÛw podczas z³¹czania lub roz³¹cza-
nia. ITT Cannon produkuje cztery ro-
dziny tych z³¹cz, wykonanych z†metalu
(DL4/DLM) lub tworzywa sztucznego
(DL/DLD), o†ca³kowitej liczbie stykÛw
od 60 do 2496.
Specjaln¹ grup¹ s¹ z³¹cza przeznaczo-

ne na rynek samochodowy, w†tym do
³¹czenia elementÛw systemu sieciowego
CANBus (seria CLC) oraz modu³Ûw wy-
konawczych. Dla obci¹øeÒ wysokopr¹do-
wych przeznaczone s¹ z³¹cza serii Vec-
tor, SLC oraz SLE, natomiast z³¹cza se-
rii APE opracowano z†myúl¹ o†przesy-
³aniu sygna³Ûw steruj¹cych.
OprÛcz rodzin skrÛtowo opisanych

w†artykule, ITT Cannon oferuje wiele
innych grup z³¹cz, ktÛrych wspÛln¹ ce-
ch¹ jest wysoka jakoúÊ i†wi¹ø¹ca siÍ
z†ni¹ duøa øywotnoúÊ. S¹ wúrÛd nich
m.in. rÛønorodne z³¹cza w.cz., z³¹cza
do kart chipowych, z³¹cza úwiat³owodo-
we, szeroka gama z³¹cz do p³ytek dru-
kowanych, interfejsÛw USB i†FireWire,
a†takøe wiele odmian z³¹cz do kart
multimedialnych i†panelowych pamiÍci
Flash.
Friedrich Wilh, ITT Cannon GmbH

Dystrybutorem z³¹cz firmy ITT Can-
non jest Eurodis, tel. (0-71) 367-57-41.

Materia³y informacyjne o†z³¹czach
firmy ITT Cannon dostÍpne s¹ w†In-
ternecie pod adresem: http://www.it-
tcannon.com/products /connectors / in-
dex.asp.


