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A21-FIL 
 מוקשחות. למערכות brick-demi למסנן מתאם כרטיס

 

 כרטיס מתאם לפילטרים בגודל  demi-brick  של חברתSYNQOR 

  למודולים של חברת מאפשר חיבור קל ואמיןSYNQOR   כגוןMCOTS-F-28E-P-DM 

 סינון על המעגל יאופציה לקבל 

  המעגלובכניסת אופציה ללד חיווי ביציאת 
 

 
 

 :יםמחבר
  Nicomatic   221T08F21-00403600מחבר כוח : 

 746613מחבר אדמה : 
 NICOMATICבמקום ה  746613אופציה לחיבור של מחברי כוח עם *
 

 : זרם
 .לכל פין במחבר   A12 עד

 
 מימדים:

54x39.4x21  מ"מ 
 

  :תפיסה מכאנית
 M3ברגי  4עיי 

 
 
 

 :תחום טמפרטורות

  :55°-עבודהC  100°+  עדC  

  :65°-אחסנהC  135°+  עדC 
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  :להזמנה  מקט
 

Connected 

Module 

Optiones Mechanicl  

connection 

Connector  Current 

Rating 

Family 

Product 

-MCOTS-F-

28E-P-DM 

L: leds  

C: 1nF 100V 

input and output 

capacitor 

T: M3 

Thered 

N: NICOMATIC   

R: 4 x 746613 

connectors   

21 :21 A FIL-: Filter 
 

 
 דוגמאות למקטים :

 FIL-12AN -  מחבר עם כרטיסNICOMATIC . 

 FIL-12AR    -  לחיבור נעלי כבל.  746613טרמינלים עם כרטיס 

 FIL-12ANLC    -  מחבר כרטיסNICOMATIC .עם לדים וקבלים 

 FIL-12AN-MCOTS-F-28E-P-DM   -   מחבר עם כרטיסNICOMATIC ובר למודל חומMCOTS-F-  

DM-P-28E. 

 
 תקנים

IPC-A-610, Class III 

 
 

 

 

 

  



    

 

 

 0011012280ספק משהב"ט                014623755: ח.פ מיכאל אלון  

 אלתא/IJ369ספק תע"א                      03-9603071פקס: 052-8724171: גנות, טל 114האתרוג 

mikealon@netvision.net.il : E-mail          :00638490ספק רפאל 

 

ALON Eng. Haetrog 114 Ganot Israel ,Zip 50293 Mobile: 972-(0)52-8724171 E-mail: mikealon@netvision.net.il 

                      V01 2.2021       www.alon-eng.com 

מתוצרת חברת  MCOTS-F-28E-P-DMביצועים צפויים כאשר הכרטיס מחובר למודול 

SYNQOR )נלקח מתוך דפי הנתונים של הרכיב( 
 MCOTS-F-28E-P-DM 

DC Filter 

-70V to +70V 10A 60mΩ @ 100°C >80dB @ 500kHz 

Continuous Input Output Current Max. DC Resistance Differential Attenuation 

Product Details 

The Mil-COTS series of EMI filters brings SynQor’s field proven technology and manufacturing 

expertise to the industrial power application marketplace. SynQor’s innovative packaging approach 

ensures survivability in the most hostile environments. These filters have high differential-mode and 

common-mode attenuation, low DC resistance, and a stabilizing bulk capacitor resistor. They follow 

conservative component derating guidelines and they are designed and manufactured to the highest 

standards. 

Operational Features 

• 10A output current 

• Very low DC resistance 

• >80 dB differential-mode attenuation at 500kHz 

• >60dB common-mode attenuation at 500kHz 

• Stabilizing bulk capacitor and damping resistor included 

• All capacitors are X7R multi-layer ceramic 

• Designed to meet all MIL-STD 461 EMI requirements (D,E,F) 

Mechanical Features 

• Size: 1.55" x 1.52" x 0.50" (39.4 x 38.6 x12.7 mm) 

• Total weight: 1.97 oz (56g) 

• Flanged baseplate version available 

Safety Features 

• 1000V input/output to case isolation 

• Certified 60950-1 requirement for basic insulation (see Standards and Qualifications page) 

 ונלקחו מדפי הנתונים של המודל SYNQOR באחריות חברתהנתונים * 


