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n3Mtelefoon- en signaalconnectoren

3Mkabelverbinding connector connector telefonie en signalisatie connector UR2 connector UB2A connector UY2

connectoren UR2, UB2A, UY2

Deze connectoren worden gebruikt voor het aansluiten van 
telefoon- en signaalkabels. Ze berusten op het beproefde 
beginsel van het 'U' - IDCcontact (zelfstrippend): Insulation 
Displacement Connector. De aders worden in de connector 
gestoken zonder dat ze vooraf zijn gestript. Door een lichte druk 
op het deksel worden de aders in het 'U'-contact gedrukt 
waardoor hun isolatiemantel wordt doorboord. Het aldus 
gemaakte contact garandeert een mechanisch goede verbinding 
die ongevoelig is voor trillingen en elektrisch betrouwbaar is. 
Deze connectoren worden zowel voor warmtekrimp 
lijnverbindingen en aftakkingen als voor gietmofverbindingen 
gebruikt.

De UR2-connector is geschikt voor verbindingen en aftakkingen 
aan de uiteinden van 2 of 3 geleiders. Deze mogen een 
verschillende doorsnede hebben. Deze connectoren zijn gevuld 
met een siliconenpolymeer (gel) waardoor ze waterdicht zijn en 
een lange levensduur hebben.

Met UB2A connectoren kunnen aftakkingen worden gemaakt 
zonder de hoofdgeleider te onderbreken. Wanneer deze 
connectoren bijvoorbeeld voor aftakdozen worden gebruikt, is 
het niet meer nodig de geleiders door te knippen, de 
isolatiemantels te openen of testen door de isolatie heen uit te 
voeren. Daardoor bieden ze een 'voorkrimpverbinding' waardoor 
de gebruiker tijd bespaart. Deze functie voorkomt dat de geleider 
uit de connector ontsnapt voordat deze definitief wordt vastgezet. 
UB2A connectoren zijn evenals de typen UR2 en UY2 gevuld met 
een siliconenpolymeer (gel) die ze waterdicht maken en tegen 
corrosie beschermen.

De UY2 connector maakt bijzonder compacte aansluitingen 
mogelijk. De aangesloten draden mogen een verschillende 
doorsnede hebben. Het vet beschermt de verbinding tegen vocht 
en corrosie.
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artikelen op voorraad zijn vet aangeduid

assortiment toebehoren

artikelen op voorraad zijn vet aangeduid

gamma bestel- buitendiameter 
over isolatie van de geleider

diameter geleider kleur verpakking

referentie max. mm min. mm max. mm stuks

20 UB2A 2,08 0,4 0,9 blauw

20 UB2APK25 2,08 0,4 0,9 blauw 25

20 UR2 2,08 0,4 0,9 rood

20 UR2PK25 2,08 0,4 0,9 rood 25

20 UY2 2,08 0,4 0,9 geel

20 UY2PK25 2,08 0,4 0,9 geel 25

gamma bestelreferentie omschrijving connectoren

20 E9BM Scotchlok tang UR2, UY2

20 E9Y Scotchlok tang UR2, UY2




