
 

 

КОНЕКТОР Тип EN 175301-803 A1 със светлинна индикация  

 CONNECTORS Type EN 175301-803 A1 with indicator light 
 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

PURPOSE 

 

Тези конектори се използват за захранване на 

електрическите бобини на електромагнитните вентили и 

пневматични разпределители. Те могат да бъдат оборудвани с 

различни схеми за контрол, които осигуряват допълнителни 

функции, като например LED дисплей, защита от 

пренапрежение и др. 

 

These connectors are used to power the electrical coils of 

solenoid valves and pneumatic distributors. They can be 

equipped with various control circuits that provide 

additional functions, such as LED display, surge 

protection and more. 

 

 

 

 

 

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

GENERAL TECHNICAL CHARACTERISTICS 

 

Уплътнение 

Sealing compound 

Термоеластопласт 

Termoplastic elastomer 

Материал на контакти 

Contact material 

CuZn (Ag) 

Номинално напрежение (максимално) 

Max. voltage 

От 10V до 50V или от 70V до 250V 

From 10V to 50V or from 70V to 250V 

Максимален ток 

Max. current 

16А 

Работен ток 

Operationg current 

10А 

Максимално сечение на проводника 

Conductor cross section 

1,5mm2 

Разстояние 

Spacing 

18mm 

Размер на кабелен вход 

Cable diameter 

6-8mm 

Клас на защита 

Protection class 

IP65 DIN 40 050 

Клас на изолация 

Insulation class 

C-VDE 0110 

Работна температура 

Working temperature 

от -400С до +1250С 

from -400С to +1250С 

Ориентация 

Earth position 

Произволно 

Аrbitrarily 

 

 

 

 

 



 

 

МАРКИРОВКА И ЕТИКИРАНЕ 

MARKING AND LABELING 

 

Всяко наименование на продуктите е в съответствие с законодателството на ЕС и Република 

България. Те съответстват на следните стандарти: 

2006/95/ЕС –  Директива на Европейския съюз 2006/95/EC от 12 Декември 2006 относно 

хармонизиране на законодателствата на държавите-членки, отнасящи се до електрически 

съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежение. 

„Знак за съответствие” CE маркировката представлява знак за съответствие поставян върху 

определени продукти предназначени за европейския пазар и която декларира, че продуктите 

отговарят на европейските изисквания за безопасност. 

 

Each product name is in accordance with the legislation of the EU and the Republic of 

Bulgaria. They comply with the following standards: 

2006/95 / EU - European Union Directive 2006/95 / EC of 12 December 2006 on the 

harmonization of the laws of the Member States relating to electrical equipment intended 

for use within certain voltage limits. 

"Conformity mark" The CE marking is a mark of conformity affixed to certain products 

intended for the European market and which declares that the products meet the European 

safety requirements. 

 

ПРАВИЛНО СЪХРАНЕНИЕ  

PROPER STORAGE 

 

Конекторите трябва да се съхраняват в сухи вентилирани помещения с температура от минус 250С 

до плюс 550С и относителна влажност до 80%. В помещенията не трябва да има вещества, които 

биха предизвикали корозия на детайлите.  

 

Connectors should be stored in dry ventilated rooms with a temperature of minus 250C to plus 

550C and relative humidity up to 80%. There must be no substances in the premises that could 

cause corrosion of the parts. 

 

ТРАНСПОРТИРАНЕ  

TRANSPORTATION 

 

Конекторите могат да бъдат транспортирани в опаковка при температура от -200С до +500С. След 

разопаковане те трябва да престоят най-малко два часа при температура от +50С до +400С преди 

да бъде манипулирано с тях.  

 

Connectors can be transported in packaging at a temperature of -200C to + 500C. After 

unpacking, they must stand for at least two hours at a temperature of + 50C to + 400C before 

being handled. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗМЕРИ (мм)  

DIMENSIONS(mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗИТА БГ ЕООД си запазва правото да изменя комплектация, конструкции и спецификации на 

продуктите без предварително уведомяване. 

 

ZITA BG EOOD reserves the right to change the complete set, constructions and specifications 

of the products without prior notice. 


