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Kabel typu RAA-J9T2A 
Pro průmyslové snímače s 2-pinovým konektorem 
MIL-C-5015  
 

 

 

 

 

Použití

Připojovací kabel RAA-J9T2A se používá k propojení 

průmyslového snímače s konektorem MIL-C-5015 

(například akcelerometru) k měřícímu zařízení nebo k 

následné polní kabeláži. Použitý kabel J9T2A s 

teflonovou izolací a konstrukcí 2x AWG20 (0,518mm2) 

se vyznačuje vysokou chemickou a teplotní odolností (-

80…+200 °C) a je určen do nejnáročnějších podmínek. 

 

Zakončení 

Tento kabel je na jedné straně zakončen kovovým 

úhlovým konektorem, který umožňuje natočení až o 270 

stupňů. Druhou stranu kabelu může tvořit konec s 

volnými žilami a stíněním opatřené dutinkami, další 

možnosti je zakončení konektorem HARTING, poslední 

volbou je zakončení bez vývodů. 

 

Ochrana 

Celý kabel může být chráněn ochrannou nerezovou 

hadicí DN8 s koncovkami PG7-PG16. 

 

 

 

 

  

Hlavní přednosti 

• Odolný připojovací kabel pro 

piezo snímače Wilcoxon a další 

průmyslová čidla  

• Speciální úhlový konektor    

(2-pin MIL-C-5015), s možností 

natočení kabelu 0 – 270 °C, IP63 

• Volitelná nerezová ochranná 

hadice 

• Volitelný konektor HARTING 

• Délka dle zadání 
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Elektrické zapojení 

Příklady provedení kabelu

• Provedení s ochrannou hadicí a volným koncem: 

Typové označení RAA-J9T2A-L-MPT-OE 
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• Provedení s ochrannou hadicí a konektorem Harting: 

Typové označení RAA-J9T2A-L-MPT-HAN 

 

• Kabel bez ochranné hadice a s volným koncem:  

Typové označení RAA-J9T2A-5 

Toto provedení je vhodné zejména pro aplikace, kde kabel prochází stěnou ložiskového stojanu. Tento 
průchod je třeba důkladně utěsnit a mechanicky chránit stačí obvykle kabel vně stroje. K oběma úkolům 
slouží ochranná hadice PROFESS MPT13 (nutno objednat zvlášť).  
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Objednávací kód

 
 
 

 

RAA nastavitelný úhlový konektor 

J9T2A teflonový kabel žlutý  

L délka kabelu v metrech  

xxx MPT – nerezová ochranná hadice DN8, není-li uvedeno, jde o verzi bez hadice 

yyy OE – volný konec kabelu za končený dutinkami 

HAN – konektor HARTING  

Příklady pro objednání: 

RAA-J9T2A-5  Úhlový konektor, délka 5 m, kabel bez ochranné hadice a bez zakončení 

RAA-J9T2A-5-OE  Úhlový konektor, délka 5 m, kabel bez ochranné hadice a zakončením volných žil 

dutinkami 

RAA-J9T2A-5-MPT-OE    Úhlový konektor, délka 5 m, kabel s ochrannou hadicí a zakončením volných žil 

dutinkami 

RAA-J9T2A-5-MPT-HAN  Úhlový konektor, délka 5 m, kabel s ochrannou hadicí a konektorem HARTING 
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