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O FIRMIE

Firma  CONEC  Polska  Sp. z o.o. jest integralną częścią koncernu 
 CONEC – światowego producenta złączy elektronicznych, istnieją-
cego na rynku od 1978 roku. Produkty  CONEC znane są z precyzji 
wykonania i wysokiej jakości stosowanych materiałów. Niezależnie 
od tego, czy są to złącza z oferty katalogowej, czy produkowane pod 
specjalne zamówienie klienta dzięki dużej elastyczności i rozbudo-
wanym możliwościom produkcyjnym, również małych serii, firma 
 CONEC może sprostać niemal każdemu wyzwaniu. Produkty  CONEC 
znajdują zastosowanie w elektronice i automatyce przemysłowej, m.in 
dla: producentów maszyn, firm konfekcjonujących kable, przemysłu 
górniczego, przemysłu medycznego, telekomunikacji, techniki woj-
skowej, przemysłu związanego z rolnictwem i wielu innych. Swoim 
zasięgiem firma obejmuje  Polskę oraz rynki wschodnie. 

OBSŁUGA KLIENTA

 �  Doradztwo techniczne
 �  Dostawy z magazynów zlokalizowanych w Polsce i Niemczech
 �  Obsługa indywidualnych projektów
 �  Materiały informacyjne: katalogi w formie tradycyjnej, katalogi do 
pobrania ze strony www.conec.com
 �  Inne formy współpracy z klientem: przyspieszony czas dostawy, 
możliwość reklamacji, rabaty, kompletacja dostaw, magazyn buforowy 

ZNAKI JAKOŚCI

CONEC Polska

CONEC Polska Sp. z o.o., ul. Szmaragdowa 10, 52-215 Wrocław
tel. 71 374 40 45, faks 71 374 40 49, e-mail info@conec.pl, www.conec.com

Złącza automatyki 
 � czujnikowe  M8,  M12, 7/8”,  R24 
 � gniazda panelowe i do  PCB
 � do transmisji danych: Ethernet,  Profibus,  DeviceNet,  CanBus
 � zaworowe  DT,  VSS
 � hybrydowe  SuperCon
 � akcesoria: nakrętki, zaślepki, uszczelki, kable 

Złącza typu  RJ45,  USB,  LC
 � złącza bagnetowe  RJ45,  USB2.0  IP67 na panel i kabel w wersji 
plastikowej, metalizowanej lub metalowej (również ekranowane)
 � złącza bagnetowe miniUSB2.0  IP67 na panel i  kabel w  wersji 
plastikowej
 � złącza bagnetowe  LC  IP67 na panel i kabel w wersji plastikowej 
i metalowej, multimode, singlemode i APC
 � przedłużacze  IP20 i IP67 (patchcords)
 � akcesoria

Złącza  DSub
 � złącza standard oraz  High  Density
 � różnostykowe, wodoszczelne  IP67, z filtrem  EMI/RFI
 � obudowy  D-Sub w wersji plastikowej, metalizowanej i metalowej 
 EMI/RFI
 � akcesoria: styki, zaślepki, uszczelki, elementy mocujące itp.

Złącza  PCB
 � złącza  DIN41612 standard również w wersji press-fit
 � złącza  DIN41612  Combo różnostykowe
 � złącza  DIN41617
 � złącza  DIN41651 do kabli płaskich
 � złącza  CompactPCI,  AdvancedTCA

OFEROWANE PRODUKTY

NOWOŚCI

SERWIS INTERNETOWY

Strona internetowa zawiera:
 � Szczegółową ofertę wraz ze zdjęciami, rysunkami technicznymi 
oraz modelami 3D
 � Informację o nowych produktach

 � Formularze zapytania i zamówienia
 � Certyfikaty z możliwością ich pobrania
 � Formularz zamówienia bezpłatnego katalogu

conec.elektronikab2b.pl


