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Painéis para conectores com 483 mm (19")
Conectores em miniatura em painéis anodizados

Observação: Nenhum custo adicional 
será cobrado na instalação quando solicitado 
um painel com chave seletora.

Painéis industriais com espessura  
de 3,1 mm (1⁄8") 

Observação: painel é fornecido com rasgo 
para medidor de 45 x 02 mm (1⁄8" DIN), salvo 
especificado diferente.

  Para fazer seu pedido
 Nº do modelo Nº total   rasgo para  rasgp para 
 Código de cores ANSI de conectores chave seletora  medidor  
    desligamento desligamento
 19MJP1-10-(*) 10 – –
 19MJP1-12-(*) 12 – –
 19MJP1-18-(*) 18 – –
 19MJP1-20-(*) 20 – –
 19MJP1-30-(*) 30 – –
 19MJP2-32-(*) 32 – –
 19MJP2-40-(*) 40 – –
 19MJP1-10-(*)-OSW 10 76 mm (3") –
 19MJP1-20-(*)-OSW 20 76 mm (3") –
 19MJP2-40-(*)-OSW 40 127 mm (5") –
 19MJP3-30-(*)-OSW 30 127 mm (5") –
 19MJP3-40-(*)-OSW 40 127 mm (5") –
 19MJP4-40-(*)-OSW 40 127 mm (5") –
 19MJP1-10-(*)-OSW-MTr 10 76 mm (3") sim
 19MJP2-20-(*)-OSW-MTr 20 76 mm (3") sim
 19MJP3-30-(*)-OSW-MTr 30 127 mm (5") sim
 19MJP4-40-(*)-OSW-MTr 40 127 mm (5") sim

Observação: Os painéis com interruptores e/ou medidores não são fornecidos com fios.  
O cabeamento é um custo adicional. Consulte a fábrica para mais detalhes.
*Insira o código de calibração J, K, T, E, R, S, N, G, C, D ou U. Tampões incluídos.
Enviado desmontado.
Exemplo de pedido: 19MJP3-40-K-OSW, painel com comprimento de 483 mm (19") com 40 
mini conectores de painel tipo K organizados em 3 fileiras e rasgo para chave seletora OMEGA.

 Nº de Altura do Tamanho da  Nº máximo 
 linhas painel         chave seletora de conectores

 1 133 mm (51⁄4") 76 mm (3") 20
 2 133 mm (51⁄4") 76 mm (3") 40
 2 178 mm (7") 127 mm (5") 40
 3 178 mm (7") 127 mm (5") 60
 4 178 mm (7") 127 mm (5") 80

Painéis para conectores com 483 mm  
(19") com rasgo para chave sleletora

Painel para conectores simples  
com 483 mm (19")
 Nº de  Altura do  Nº máximo  
 linhas painel de conectores
 1 89 mm (31⁄2") 30

 2 89 mm (31⁄2") 60
 3 133 mm (51⁄4") 90
 4 178 mm (7") 120

 Nº de  Altura  Tamanho do  Nº máximo  
 linhas do painel interruptor de 
  (mm/pol) (mm/pol) conectores
 1 133 (51⁄4") 76 (3") 10

 2 133 (51⁄4") 76 (3") 20

 3 178 (7") 127 (5") 30

 4 178 (7") 127 (5") 40

Painéis para conectores  
com 483 mm (19") com  
chave seletora e medidor

Consulte o Departamento de 
Vendas para informações sobre 

painéis anodizados personalizados 
e codificados por cores.

A imagem 
é menor que 
o tamanho real.

OSW3, acesse 
omega.com

chaves seletoras e medidores vendidos separadamente.

Tampas incluídas gratuitamente com cada painel

Série 19MJP

DP41-B, acesse 
omega.com


