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KONTAKTER

XLR
De vanligaste XLR-kontakterna, 
kontakta oss för ytterligare sortiment.
Modell  Beskrivning    
N1271  Sladd-hona, svart 3-pin
N1274  Sladd-hane, svart 3-pin
PXCF  Sladd-hona, svart 3-pin
PXCM  Sladd-hane, svart 3 pin
N425  Chassie-hona, svart D-serien, 3-pin
N427  Chassie-hane, svart, D-serien, 3-pin
PXCCF  Chassie-hona, svart D-serien, 3-pin
PXCCM Chassie-hane, svart, D-serien, 3-pin
N2040  Sladd-hona, svart, 5-pin
N2043  Sladd-hane, svart, 5-pin     
N463  Chassie-hona, blank, 5-pin    (N572=svart)
N469  Chassie-hane, blank, 5-pin    (N576=svart)
DBA  DBA  DBA Täckplatta som passar D-seriens 24 mm. hål

Speakon
Modell  Beskrivning
NL4FX  4-pol sladdkontakt
NL4FC  4-pol sladdkontakt
NL4MP  4-pol chassie, D-serie, svart
NL4MP-UC 4-pol chassie, D-serie, svart 40A
NLT4MX 4-pol chassie, metall, D-serie, svart
NL4MPR 4-pol chassie, svart rund
NL8MPR 8-pol chassie, svart, rund
NL8FC  8-pol sladdkontakt
NLT8MP-BAG 8-pol chassie, svart, metall
NL8FX-BAG 8-pol sladdkontakt, metall
NL4MMX Adapter för att koppla ihop två sladdkontakter, 4-pol
NL8MM  Adapter för att koppla ihop två sladdkontakter 8-pol

Powercon
Modell  Beskrivning    
N349  Sladdkontakt, blå, power in
N350  Chassiekontakt, blå, power in
N355  Sladdkontakt, grå, power out
N356  Chassiekontakt, grå, power out
NAC3MM Adapter blå (in) till grå (ut) för förlängning

Multimedia och data, video
Modell  Beskrivning    
N1691  USB A/B chassie, svart, D-serie
N1690  USB A/B chassie, blank, D-serie
N1192  Firewire IEEE 1394, chassie, D-serie, blank
N1193  Firewire IEEE 1394, chassie, D-serie, Svart
N1692  HDMI chasssie, 1,3 genomföring, D-serie, blank
N1693  HDMI chasssie, 1,3 genomföring, D-serie, svart
N900  BNC 75 ohm chassie, D-serie, jordad, blank, Hona/Hona
N901  BNC 75 ohm chassie, D-serie, jordad, svart, Hona/Hona
N873-N881 BNC 75 ohm, sladdkontakt, hane, push-pull.

Tele  RCA
Modell  Beskrivning   
N192  2-pol Tele, rak svart guldpläterad
N196  3-pol Tele, rak, svart guldpläterad
N1091  Chasie tele, 2-pol, oswitchad
N1105  Chassie, tele, 3-pol, switchad
N420  RCA sladdhane, jord före signal lev. / par
N557  RCA chassie D-serie, svart kontakt, svart markering
N552  RCA chassie, D-serie, svart kontakt, röd markerning
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KONTAKTER, ADAPTRAR

SSX-serien, 19 PIN SOCAPEX-kompatibla (419-serien) SSX-serien, 19 PIN SOCAPEX-kompatibla (419-serien) 
multidon för Ström, för användning inom ljus, ljud & AV.multidon för Ström, för användning inom ljus, ljud & AV.
En mängd olika grepp fi nns att tillgå, kontakterna fi nns för crimp eller löd, En mängd olika grepp fi nns att tillgå, kontakterna fi nns för crimp eller löd, 
med silver- eller guld-stift. kontakterna har IP67-IEC 529, med silver- eller guld-stift. kontakterna har IP67-IEC 529, 
Tillverkat i Italien med mycket hög kvalitet
Modell  Beskrivning        
SSX19MV Sladdhane
SSX19FV Sladdhona
SSX19MP Chassiehane
SSX19FP Chassiehona
SSX-SPIDER För att göra piskor med 6 kablar, IP-67 klassadFör att göra piskor med 6 kablar, IP-67 klassad

SVK-Serien SOCAPEX & LK-kompatibla multidon för signal
från 13 pin till 150 pin multidon, kompatibla med den militära standarden: från 13 pin till 150 pin multidon, kompatibla med den militära standarden: 
Mil C 5015 & VG 95234, används i ljudbranchen för multikablage. 
Tillverkat i Italien med mycket hög kvalitet. IP67-klassad, dammskydd fi nns.Tillverkat i Italien med mycket hög kvalitet. IP67-klassad, dammskydd fi nns.
Då serien består av oändligt många kombinationer av stift, grepp och utförande Då serien består av oändligt många kombinationer av stift, grepp och utförande 
ber vi er kontakta oss för offert, här nedan ser ni den vanligaste kombinationen. ber vi er kontakta oss för offert, här nedan ser ni den vanligaste kombinationen. 
Vi har angett de fyra modellerna för 13 pin, samma modellbeteckning gäller för hela Vi har angett de fyra modellerna för 13 pin, samma modellbeteckning gäller för hela 
serien, med antal pinnar som skillnad.
Av utrymmesskäl har vi valt att inte rada upp alla modellerna här, 
utan nöjt oss med att berätta vilka modeller som fi nns:

Modell  Beskrivning
SVK013FV 13 pin sladdhona med standardgrepp, för 4 pars multi13 pin sladdhona med standardgrepp, för 4 pars multi
SVK013MV 13 pin sladdhane med standardgrepp, för 4 pars multi13 pin sladdhane med standardgrepp, för 4 pars multi
SVK013FP 13 pin chassiehona med standardgrepp, för 4 pars multi13 pin chassiehona med standardgrepp, för 4 pars multi
SVK013MP 13 pin chassiehane med standardgrepp, för 4 pars multi13 pin chassiehane med standardgrepp, för 4 pars multi

13-pin (4 par) 19-pin (6 par) 25-pin (8 par) 37-pin (12 par)37-pin (12 par)
54-pin (16 par) 72-pin (24 par) 85-pin (28 par) 100-pin, (32 par) 100-pin, (32 par) 
101-pin (32 par) 150-pin (48 par)

Adaptrar
De vanligaste adaptrarna, vändorna, splitters mm för installation och turné.

Modell från    Till
7540 RCA hona    6,3 mm. tele hane mono
7541 6,3 mm. tele hona, mono  RCA hane
7542 3,5 mm. tele hona, mono  6,3 mm. tele hane, mono
7543 3,5 mm. tele hona, stereo  6,3 mm  tele hane, stereo
7545 2 st. 3,5 mm. tele hona, mono 1 st. 6,3 mm. tele hane, stereo
7546 2 st. 6,3 mm. tele hona, stereo 1 st. 6,3 mm. tele hane, stereo
7547 2 st. 6,3 mm. tele hona, mono 1 st. 6,3 mm. tele hane, mono
7548 2 st. RCA hona   1 st. tele hane, mono
7549 2 st. RCA hona   1 st. 6,3 mm. tele hane, stereo
7550 2 st. RCA hona   1 st. 3,5 mm. tele hane, stereo
7551 6,3 mm. tele hona stereo  6,3 mm. tele hona stereo
7552 2 st. RCA hona   2 st. RCA hona
7553 RCA hane   RCA hane
7554 6,3 mm. tele hona, mono  3,5 mm. tele hane, mono
7555 3,5 mm. tele hona, stereo  3,5 mm. tele hane, stereo
7556 2 st. tele hona, stereo  1 st. tele hane, stereo
7853 6,3 mm. tele hona, stereo  XLR hane
7854 6,3 mm. tele hona, stereo  XLR hona
7855 XLR hane   6,3 mm. tele hane, stereo
7856 XLR hona   6,3 mm. tele hane, stereo
7587 RCA hona   XLR hane
7858 RCA hona   XLR hona
7860 XLR hona   XLR hona
7861 XLR hane   XLR hane
7862 XLR hona   XLR hane (vända pin 3 till pin 2)
7867 XLR hane   RCA hane
7868 XLR hona   RCA hane
7869 5-pin XLR hane   3-pin XLR hona
7870 5-pin XLR hona   3-pin XLR hane
7872 XLR hane   6,3 mm. tele hane, mono
7873 XLR hona   6,3 mm. tele hane, mono


