
Odrušovací filtr
Filter
F 100.030

K010705-15 nahrazuje katalogový list K161204 je platný od 1. 7. 2005 do odvolání. K010705-15

pro for 12 - 100VDC 0,3 A
Pou�ití:

Konstrukce:

Vývody:

Jmenovité stejnosmìrné pracovní
napìtí:

Jmenovitý prùchozí proud:

Filtr slou�í k odrušení pøístrojù a zaøízení,
jako frekvenèních mìnièù, spínaných
zdrojù, polovodièových regulaèních
zaøízení apod. v oblasti støedních a
vysokých frekvencí. Filtr je urèen pro
odrušení v zaøízeních a pøístrojích
napájených stejnosmìrným napìtím.

Filtr tvoøí tlumivka L1= 50µH, L2=2,5mH
a dvojice odrušovacích kondenzátorù
C1= 150nF, C2 =1,5 µF.
Filtr je opatøen magnetickým stínìním
a je zapouzdøen plastovém
samozhášivém pouzdru. (UL94 V-0)

mohou být upraveny pro
montá� na plošný spoj, nebo je mohou
tvoøit no�ové konektory 0,8x6,3mm
nebo šrouby M4 nebo izolované lanko
s=0,5 mm2.
Pouzdro mù�e být opatøeno jednou,
nebo dvìma montá�ními pøíchytkami.
Vnitøní stínìní je spojeno s montá�ními
pøíchytkami. Na pøání zákazníka mohou
být montá�ní pøíchytky odizolovány.

12 ÷ 60V
do 0,3A

v závislosti na teplotì okolí

Odrušovací filtr odpovídá normì

Oznaèení pro objednávku: F100.030
ÈSN IEC 60-384-14/II a ÈSN IEC 60939
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The filter consist of the
compensated suppression choke
L1 = set of the
capacitors
The filter have the internal magnetic
screening. The filtr is encapsuled
in flame retardant plastic case.

are made for PCB or with
fastons 0,8 x 6,3mm or srew M6.
The case may have one or two
mounting clamps. The clamps are
connected with the internal.
screening. On request the clamps
may be insulated.

Application:

Construction:

Leads:

The filter suppress the
radiointerference in frequency
converters, switching units,
power supplies and semiconductor
control devices in range of medium
and high frequencies. The filter is
intend for monting in to the aparatus
...

50µH, L2=2,5mH,
C1= 150nF, C2 =1,5 µF.
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Reference standards:
IEC 60-384-14/II and IIEC 60939
Marking for purchase order:
F100.030

Vývody lankem: Leads - stranded wire:

Rozmìry:
Dimensions: B
[mm]
(± 1mm) 50 35 75 60 90 4

H L p Lp m*

*šroubové vývody

Jiné provedení vývodù po dohodì
Other construction of leads on request.

Schéma zapojení:
El.connection:

Rated working voltage

Rated through - current

:

: till 0,3 A

12 ÷ 60V


