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Painéis personalizados
Os painéis de conectores OMEGA® 
em miniatura são fabricados com 
painéis de conectores em miniatura 
e montagens encaixáveis em uma 
chapa de alumínio anodizado. Estão 
disponíveis painéis especiais com 
interruptores, medidor ou ambos. Entre 
em contato o Departamento de Vendas 
para consultar o preço de qualquer 
configuração. Especifique a quantidade 
de linhas, o total de conectores e a 
calibração. Os preços incluem painel  
e conectores.

Os corpos dos conectores são 
moldados de plástico de alto impacto 
e possuem a temperatura máxima de 
serviço de 205°C (401°F). Estes painéis 
são usinados com alumínio espesso 
de 2,3 mm (0,09") e acabamento 
escovado. A anodização adiciona 
durabilidade e resistência à corrosão.

  Para fazer seu pedido
 Circuitos Dimensões: 1 linha 2 linhas 3 linhas 4 linhas 
 por linha mm (polegadas) 45 A (1,75) 83 A (3,25) 108 A (4,25) 33 A (5,25)
 6 111 mm L (4,38") MJP1-06-(*) MJP2-12-(*) MJP3-18-(*) MJP4-24-(*)
 12 207 mm L (8,13") MJP1-12-(*) MJP2-24-(*) MJP3-36-(*) MJP4-48-(*)
 18 302 mm L (11,88") MJP1-18-(*) MJP2-36-(*) MJP3-54-(*) MJP4-72-(*)

Informações de preço e 
quantidade de desconto
Preços disponíveis em omega.com para 
calibrações  J, K, T, E, R, S, N, G, C, D 
e U. Para calcular o preço de mais de 
um tipo de painel, utilize a seguinte lista 
de preços:

1 linha............por painel + conectores 
2 linhas..........por painel + conectores 
3 linhas..........por painel + conectores 
4 linhas..........por painel + conectores

Miniconectores de painel, 
Nº do modelo MPJ.  
Utilize a lista de descontos de 
quantidade à direita. Os preços de 
painéis em branco não são descontados.

Espaçamento do furo:
3,3 mm (0,13") em ambos os lados,  
3,3 mm (0,13") de diâmetro para o furo 
de montagem

Tampões incluídos.
Observação: todos os conectores MJP da OMEGA® são montados sem custo adicional.
* Insira o tipo de calibração J, K, T, E, R, S, N, G, C, E ou U.  
Exemplo de pedido: MJP3-54-K, painel de conector de 3 linhas com código de cores 
e conector tipo K.

Tampas:  
MPJ-CAP-12, pacote com 12

Painéis de
conectores com 
miniconectores com 
código de cores
U Montagens encaixáveis
U Circuitos numerados
U Tamanhos disponíveis
U Aceita todos os miniconectores machos
U  Painéis espessos de alumínio  

anodizado de 2,3 mm (0,09")
U Tampas Incluídas Com Cada Painel

3,3 mm 
(0,13") de 
diâmetro

3,3 mm
(0,13")

3,3 mm
(0,13")

Lista de descontos
 1–10 ..................................  Líquido
 11–24 ......................................10%
 25–49 .....................................15%
 50–99 .................................... 20%
 100 ou mais ................ Consulte o 

Departamento  
de Vendas

Código
de cores

ANSI
mostrado

Para
encomendar
o código de
cores IEC,

acesse
omega.com

Mostrado em escala 
menor que a real.

A sonda CASS-316U-12 inclui conector acoplado e abraçadeira, 
fio EXPP-K-24-25 e conector SMPW-K-M.

Montagens 

em recortes 

retangulares


