
  Para fazer seu pedido
                             Número do Modelo

 Código  Face Face 
 de liga Cor quadrada redonda

  Amarelo RSJ-K-S RSJ-K-R
  Azul RSJ-T-S RSJ-T-R
  Preto RSJ-J-S RSJ-J-R
  Roxo RSJ-E-S RSJ-E-R
  Verde RSJ-R/S-S RSJ-R/S-R
  Branco RSJ-U-S RSJ-U-R
  Laranja RMJ-N-S RMJ-N-R
  Vermelho RMJ-C-S RMJ-C-R
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U WU

U WU

U WU

U WU
U WU

U  O padrão aceita todos os 
conectores de tamanho 
padrão da indústria

U  A miniatura aceita todos 
os conectores de tamanho 
padrão da indústria

U  É montado em furos 
redondos ou de 
perfuração “D”

U  Moldura quadrada ou 
redonda para combinar 
com os componentes do 
seu painel

U  Nylon com fibra de vidro de 
serviço pesado classificado 
em -29 a 180°C (-20 a 356°F)

U  Polaridade chaveada
U  Codificado por cores
U  Nenhum preenchimento 

requerido

Exemplo de encomenda: RSJ-J-R, face redonda, conector de painel de furo 
redondo para uso com conector padrão tipo J.
*  Também disponível em  

configurações macho.

Conectores de painel de furo redondo
Tamanho padrão do tipo RSJ
Tipo RMJ em tamanho miniatura

Fácil instalação
Nenhuma ferramental especial é necessária para a 
instalação. Apenas perfure ou faça um buraco redondo 
no seu painel e aperte a porca fornecida. Ideal para 
aplicações de circuito único, em que o conector deve 
combinar com a instrumentação existente. Os circuitos 
dos termopares podem ser adicionados aos painéis 
existentes com apenas uma interrupção mínima das 
operações. Uma opção de face redonda ou quadrada 
está disponível para combinar com as linhas de design 
da sua instalação. Ligas de grau de termopar usadas 
para formar os contatos conservam a precisão do 
circuito mesmo na mudança de temperaturas ambiente.

Visão traseira

Moldura quadrada 
de 20,6 mm (0,81")

Recorte de 
diâmetro de 
16,0 mm (0,63")

Moldura com 
diâmetro de 
20,6 mm (0,81")

Parafuso de 
combinação 
Phillips/fenda

Porcas de 
montagem extra 
em miniatura, 
pacote MH-RMJ-5 
com 5

Porca de 
montagem 
incluída.
Moldura com  
diâmetro  
de 28,7 mm 
(1,13")

Visão 
traseira

Recorte de 
diâmetro de 
22,4 mm (0,88 ")

Porcas de montagem 
de tamanho padrão 
extra, MH-RSJ-5, 
pacote de 5

Moldura 
quadrada 
de 28,7 
mm (1,13")

4,1 mm (0,16")

Exemplo de encomenda: RMJ-K-S, face quadrada, conector de painel 
de furo redondo para uso com conector miniatura tipo K.

Porca 5⁄8-24 NEF 
THD incluída.

Aceita 
conectores 
de tamanho 
padrão

Aceita conectores de tamanho miniatura

G-43

Hardware  
de montagem 

frontal incluído

  Para fazer seu pedido
                             Número do Modelo

 Código  Face Face 
 de liga Cor quadrada redonda

  Amarelo RSJ-K-S RSJ-K-R

  Azul RSJ-T-S RSJ-T-R

  Preto RSJ-J-S RSJ-J-R

  Roxo RSJ-E-S RSJ-E-R

  Verde RSJ-R/S-S RSJ-R/S-R

  Branco RSJ-U-S RSJ-U-R

  Laranja RSJ-N-S RSJ-N-R
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1⁄2-14  
NPSL THD.

Fornecimento 
opcional de 
tampões de 
tamanho miniatura, 
MPJ-CAP, pacote 
com 12.

Fazemos alterações contínuas 
quando os avanços técnicos 

as permitem. Verifique no 
momento do pedido, sobre 

os recursos adicionais.

  1-10...............................Líquido
 11-49...................................5%
 50-99..................................10%
 100-999..............................15%
 1000-4999...........................20%
  5000 e acima......................25%

Lista de Descontos

Fornecimento 
opcional de tampões, 
SPJ-CAP, pacote  
com 12.

Nota: Uma pequena descoloração do conector 
pode ocorrer entre 150°C (302°F) e 180°C (356°F). 
Propriedades elétricas não são afetadas.

Recorte de diâmetro 
de 16,0 mm (0,63")


