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2059 SMD sorkapocs sorozat

Ez a kicsi NAGY!

 ÚJ nyomtatott áramköri kapocs 
SMD szereléshez, kis LED modulokhoz 

Csak 2,7 mm magas: az új, különösen kompakt kiala-
kítású, 2059-es sorozatú NYÁK-kapoccsal a WAGO 
továbbfejlesztette az SMD kapocs családját. 

A 2059-es sorozatú SMD technológiával szerelhető NYÁK 
kapocs különösen kis magasságával jellemezhető, kis raszter-
méret párosul a nagy névleges feszültséggel. Kifejezetten jól 
alkalmazható a kis méretű LED modulokkal szerelt világítótes-
teknél. A legkisebb WAGO kapocs mindössze 2,7 mm magas, 
a beköthető vezeték keresztmetszet 0,14-től 0,34 mm2, tömör 
érszerkezettel, a raszterméret 3 mm. A kapocs névleges árama 
3 A, névleges feszültsége 160 V.

A WAGO kapocs konstruktív előnyei
A csökkentett méretek kisebb helyigényt jelentenek. Az ala-
csony méret és a kapocs világos színe gondoskodik arról, 
hogy ne lépjen fel árnyékeff ektus a LED alkalmazásnál.
• 1-, 2- és 3-pólusú kivitel. A szerelés pólusveszteség nélkül 

lehetséges. Nagyobb pólusszámok esetén nincs szükség 
kiegészítő kapocsvariációkra. A nagyobb rugalmasság 
csökkenti a költségeket.

• Egyszerű kezelés: a tömör vezetéket egyszerűen be kell nyom-
ni a kapocsba és szerszám segítségével gyors a kikötése is. 

• A Push-Wire-csatlakozás biztosítja a magas minőségű és 
karbantartásmentes kötést. 

Bővülő SMD-család
A legkisebb 2059-es kapocs mellett WAGO 2060-as és 2061-
es sorozatú kapcsokkal széles keresztmetszet spektrumban kí-
nál kapcsokat, egészen 1,5 mm² névleges keresztmetszet ig. A 
2060 és 2061 sorozatú kapcsok integrált működtető gombbal 
rendelkeznek, így az összes vezetékfajta egyszerűen csatla-
koztatható a kapcsokba. A 2060-as SMD kapocs univerzális 
megoldás a felületre szerelt nyomtatott áramköri csatlakozá-
sokhoz. A 4,5 mm-es kapocs magasság és a 0,2-től 0,75 mm2 
keresztmetszet tartomány kis helyen kínál tökéletes csatlakozá-
si megoldásokat. A 2061-es SMD kapocs a 0,5-től 1,5 mm2 
keresztmetszet tartományban az ipari felhasználóknak a köz-
vetlen betáplálás megoldását teszi lehetővé. 
Minden SMD kapocs típus rendelhető Tape-and-Reel-kiszere-
lésben. Ezzel ezek a kapcsok integrálhatók az SMT szerelés-
technológia megoldásokhoz.

Csak 
2,7 mm!


