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 I takt med att tekniken utvecklas och får 
fotfäste på nya marknader skapar den 
också en mängd särskilda beroenden 
och krav. Till exempel tävlade många 

olika nätverksprotokoll och topologier om 
dominans för datornätverk. Under årens 
lopp växte Ethernet fram som vinnare. IEEE-
standardisering främjade antagandet ytterli-
gare. Vid sidan av det tekniska valet uppkom 
ett praktiskt men lika viktigt beslut – att eta-
blera en anslutningsstandard från de många 
olika typerna av konkurrerande format. Idag 
är RJ45 -kontakten något som finns överallt.

Användning av operativ teknik (OT) för 
industriell processtyrning och fabriksauto-
mation har haft en liknande utveckling. Till 
skillnad från de flesta andra IT-miljöer har in-
dustriella miljöer många kontaktrelaterade 
utmaningar. Mekanisk påverkan från vibra-
tioner, stötar, stress, potentiellt inträngande 
av vätskor eller damm, och exponering för 
farliga kemikalier och föroreningar förekom-
mer alla inom i industrin. Miljöfaktorer som 
temperatur och luftfuktighet är också högst 
närvarande i de flesta fabriker. Den fortsatta 
utvecklingen av automatisering och teknik-
distribution introducerar också kravet på att 
kontakter ska följa de etablerade elektro-

magnetiska standarderna för immunitet 
(EMI) och kompatibilitet (EMC).

F Ö R  I N D U S T R I E L L A  OT - T I L L Ä M P N I N G A R  kom 
de cirkulära låskontakterna M8 (8 mm) och 
M12 (12 mm) att bli den primära metoden 
för anslutning av allt från ställdon till sen-
sorer. Dess kompakta men ändå mångsi-
diga konstruktion tillhandahåller en mängd 
olika stift, stiftarrangemang (kodning), 
spännings- och strömklasser liksom data-
bandbredder. Särskilt M12-kontakten har 
blivit världsstandard för data-, signal- och 
strömanslutning. Den balanserar kraven för 
användning i en industriell miljö samtidigt 
som den uppfyller utrymmesbegränsning-
arna för högdensitetsstyrskåp.

Till exempel passar A-kodning och B-kod-
ning Fieldbus-, Devicenet- och Profibus-an-

slutningar. För industriellt Ethernet, Ethercat 
och Profinet specificeras D-kodningskontakter. 

Eftersom industriella initiativ som Indu-
stri 4.0 och Industriellt IoT (IIoT) resulterar 
i ytterligare teknikinstallationer finns det 
ett ökat anslutningsbehov. M12-baserade 
applikationer kräver att installatörer lägger 
mer tid på att skruva i sensor-, ställdon- och 
strömkontakter. Kravet på fler M12-uttag i 
styrutrustningen innebär också en längre 
tillverkningstid och större kontaktdensitets-
utmaningar. Som svar på marknadens krav 
har Phoenix Contact utvecklat och standar-
diserat (IEC 61076-02-010) ett alternativ till 
den traditionella skruvlåsningen på M12-
kontakter. 

De nya M12-kontakterna har en inre push-
pull-låsmekanism för kabelanslutningar och 
ett nytt push-pull-uttag (hona) för effektiv 
och smidig anslutning och integrering.

Det nya M12-uttaget rymmer befintliga 
gängade kontakter och den nya push-pull-
kontakten. 

Det inre push-pull-arrangemanget erbju-
der en verktygsfri och enkel metod för en 
snabb och säker anslutning även i trånga ut-
rymmen. 

Jämfört med konventionella M12-kon-
takter har push-pull-kontakten en fördel i 
utrymmeskritiska applikationer där en nå-
got högre kontaktdensitet är möjlig. Den 
är också lämplig för multi-I/O-designer och 
utformningar där frekventa frånkopplings-/
anslutningscykler krävs, såsom vid underhåll 
och omkonfigurering.

T R A D I T I O N E L LT  H A R  E N  M A J O R I T E T  av M12-
kontakterna haft stift för genomgående 
montering på kretskort (THR, Through Hole 
Reflow). Men med industriella automatise-
ringstrender som edge computing, big data 
och digitalisering, finns det en ökande ef-
terfrågan på industriell styrutrustning. Kon-
struktörer och automationsingenjörer före-
drar automatiserad produktion av kretskort 
med hjälp av ytmonteringsmaskiner och 
omsmältningslödning, vilket går snabbare 
och leder till en mycket jämn kvalitetsnivå. 
De ovan nämnda megatrenderna leder till 
mer sofistikerade funktioner och följaktligen 
till en exponentiell ökning av PCB-kompo-
nenter. Som ett resultat har Phoenix Contact 
skapat en omfattande portfölj av ytmonte-
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rade M12-kontakter som är särskilt lämpliga 
för data- och signalapplikationer med låg-
strömsanslutningar.

För tillämpningar med högre effekter re-
kommenderas kontakten med stift.

Den ytmonterade Phoenix Contact M12 
finns med Y-kodning samt Gigabit X-kodning.

Kontakten M12 SMD har ingen mekanisk 
stressöverföring från M12-kabelkontakten 
tack vare dess tvådelade konstruktion.

Modellen för omsmältningslödning M12 
SMD kommer i tråg eller på rulle för auto-
matisk montering. Den klarar ström upp till 
4 A och spänning på upp till 250 V. SMD-kon-
takterna finns för M8 (3- till 8-stift) och M12   
(4- till 17-stift). 

Förutom signaler och data överförs nu 
även ström via M12-kontakter. På grund av 
allt mer kompakta och kraftfulla elektronik-
enheter ökar industrins efterfrågan på en 
lika ledes kompakt kontaktlösning för ström-
överföring.

När användningen av industriella kontak-
ter blir mer mångsidig, finns det ett behov 
av att utöka M12-kontaktens strömförsörj-
ningsförmåga utöver den maximala gränsen 
på 4 A per stift. IEC 61076-2-111-kompatibla 

Phoenix Contact med L-, K-, M- och S-kod-
ningar har en högre strömkapacitet i det 
kompakta M12-formatet. Observera att L-
kodningen är för DC och att S-, K- och M-kod-
ningarna som anges är för AC-applikationer.

F O K U S  PÅ  M A R K N A D E N  och hos Phoenix 
Contact ligger på K-, S- och M-kodningar för 
AC-applikationer och L-kodning för DC-app-
likationer. 

S-kodningen rymmer upp till 16 A (tre led-
ningar) eller 12 A (fyra ledningar) vid 630 VAC. 
K-kodningens UL-specifikation använder fem 
ledningar (fyra plus skyddsjord) för att levere-

ra upp till 16 A vid 600 VAC (IEC 630 VAC).
Det finns en mängd olika alternativ för 

höljen till dessa M12-kontakter.
I över ett decennium har de D-kodade 

M12-kontakterna varit den vanligaste 
kontakten av industrikvalitet för datanät-
verksmetoder som Profinet och Ethernet 
Cat5. Med ökade krav på en frigjord golvyta 
och styrskåpets kompakthet, har markna-
den efterfrågat ett mer kompakt men samti-
digt robust alternativ.

Den D-kodade kontakten Phoenix Con-
tact M8 ger samma datakapacitet på 100 
Mbps som motsvarande M12-kontakt men 
i ett 30 procent mindre format, vilket tillåter 
höga datahastigheter inom ett begränsat ut-
rymme. Med en maximal strömstyrka på 4 A 
och 60 V, passar den även för kraftmatning i 
form av Power over Ethernet. 

Den D-kodade M8-kontakten finns i en 
ytmonterad version för skärmade och oskär-
made kablar.

M12- och M8-serierna med robusta cirku-
lära anslutningar har fortsatt att utvecklas 
under det senaste decenniet för att till-
godose de växande kraven från industriella 
 automationstillämpningar. ■

Cirkulära anslutningar      för dagens behov

D-kodad M8-kontakt för ytmontering 
avsedd för Ethernet Cat5- och Profinet.

Den inre låsande push-pull-kontakten ihop-
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Den tvådelade och ytmonterade kontakten med den valfria 
skärmfjädern.
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Ses vi igen?

M12  
coding

Connector 
positions

Wire 
gauge

UL rated 
current/voltage

S 2+PE 16 AWG 12 A/300 V AC

S 3+PE 16 AWG 12 A/600 V AC

K 4+PE 14 AWG 16 A/600 V AC

M 5+PE 16 AWG 8 A/600 V AC

T 4 16 AWG 12 A/60 V DC

L 4 & 4+FE 16 AWG 12 A/63 V DC

L 4 & 4+FE 14 AWG 16 A/63 V DC

Den ökade ström- och spänningskapaciteten 
hos M12-kontaktserien som erbjuds av L-, K- och 
S-kodningsarrangemangen.


