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Mniej(sze) znaczy więcej, 
czyli rzędowe złącza serii Nano 
o wzmocnionej konstrukcji 
fi rmy Omnetics
Złącza rzędowe serii Nano z rastrem 0,025 cala (0,64 mm) z elementami kontak-
towymi o podwyższonej wytrzymałości wraz z systemami połączeniowymi oferują 
potwierdzoną wieloma testami niezawodność w ekstremalnie trudnych warunkach 
środowiskowych i pozwalają na szybkie i pewne łączenie obwodów elektrycznych 
o wysokiej gęstości w miniaturowych i przenośnych urządzeniach elektronicznych.

Wymagania rynkowe związane 
z miniaturyzacją i mobilno-
ścią urządzeń elektronicznych 

rozszerzają w ostatnich latach zakres za-
stosowań rzędowych złączy miniaturo-
wych. Podwyższona wytrzymałość sta-
je się nowym wyzwaniem w przypad-
ku połączeń miniaturowych w urządze-
niach przenośnych. Bezzałogowe plat-
formy latające wymagają użycia lek-
kich złączy o małych rozmiarach i pod-
wyższonej niezawodności, które są na-
rażone w sposób szczególny na czyn-
niki środowiskowe w czasie lądowania. 
Tego typu obwodom elektrycznym sta-
wia się podwyższone wymagania w za-
kresie odporności na udary i wibracje, 
w szczególności w przypadku, gdy pew-
ne moduły na platformie muszą być wy-
mieniane w sposób szybki i niezawodny. 
W systemach rakietowych używane są 
złącza rzędowe, które przenoszą obcią-
żenia prądowe na poziomie 1 A w ma-
łych, niskoprofi lowych modułach nara-

żonych na wibracje o bardzo dużej dy-
namice. Złącza jednorzędowe i dwurzę-
dowe serii Nano zaprojektowano z myślą 
o transmisji danych z prędkością na po-
ziomie 5 Gbps.

Małe, ale wydajne
Zapotrzebowanie na miniaturo-

we i przenośne urządzenia z obwoda-
mi elektrycznymi o wysokiej wydaj-
ności stale rośnie. Złącza rzędowe serii 
Nano fi rmy Omnetics pomagają zmniej-
szyć wymiary i masę przy zachowaniu 



dostępne są także w wersji przewó-
d-przewód. Złącza jednorzędowe oferu-
ją od 2 do 60 elementów kontaktowych, 
a złącza dwurzędowe do 48 elementów 

kontaktowych.

Szeroka oferta
Złącza dostępne są zarówno 

w rodzinie produktów standar-
dowych, jak i w wykonaniu COTS 

z możliwością modyfi kacji rozmiarów, 
kształtu oraz innych parametrów złą-
cza we współpracy z końcowym odbior-
cą. Dbałość o szczegóły w pierwszej fa-
zie projektowania zapewnia oszczędno-
ści czasu i nakładów fi nansowych w dą-
żeniu do zapewnienia najlepszej integral-
ności sygnałów i wydajności.

Więcej informacji na temat rzędo-
wych złączy serii Nano jest na stronie 
internetowej http://www.omnetics.com/
products/micro-and-nano-strips.
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wytrzymałości i wysokiej wydajno-
ści. Złącza rzędowe o wysokiej nieza-
wodności wykorzystujące wzmocnio-
ne elementy izolacyjne oraz technolo-
gię militarną elementów kontaktowych 
Flex Pin zostały zaprojektowane z my-
ślą o uzyskaniu najlepszych i najmoc-
niejszych połączeń rzędowych w porów-
naniu z osiągnięciami konkurencyjnych 
dostawców na świecie. Integralność sy-
gnałów oraz niezawodność połączeń zo-
stała potwierdzona w wielu wymagają-
cych urządzeniach, łącznie z elektroni-
ką przenośną wykorzystywaną w syste-
mach sił zbrojnych.

Złącza zaprojektowane i produkowane 
przez amerykańską fi rmę Omnetics łączą 
wysoką wydajność z wygodą użytkowa-
nia. Ultraniskie profi le oraz wzmocnio-
na konstrukcja mechaniczna sprawiają, 
że są bardzo chętnie stosowane w apli-
kacjach zamykanych w kompaktowych 
obudowach, w tym do połączeń płytka-
płytka o bardzo wysokiej niezawodno-
ści. Kluczowe elementy złącza, czyli ele-
menty połączeniowe oraz gniazda, prze-
szły standardowe testy QPL dzięki zasto-
sowaniu sprężystych połączeń z miedzi 

berylowej oraz gal-
wanicznych powłok na 
bazie niklu i złota. Izolatory 
na bazie siarczku polifenylenu zapewnia-
ją doskonałe właściwości dielektryczne 
z punktu widzenia jakości przesyłanego 
sygnału oraz wytrzymałości mechanicz-
nej złącza, tworząc rodzinę ultranisko-
profi lowych połączeń dla stosowych mo-
dułów o dużej gęstości upakowania. Do 
transmisji sygnałów o natężeniu prądu 
do 1 A wykorzystywane są przewody te-
fl onowe o średnicy do 30 AWG. Kolejne 
żyły są zaciskane do kontaktów i uszczel-
niane od tyłu zalewą epoksydową, co za-
pewnia stabilność mechaniczną połącze-
nia i odporność na uszkodzenia wyni-
kające z pracy przewodu w bezpośred-
nim sąsiedztwie złącza (zginanie). Złącza 
mogą być montowane na płytkach dru-
kowanych technikami SMD, THT, ale 
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