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Techno breidt succesvolle, ultra compacte Micronnect®-familie uit
Techno, de Italiaanse fabrikant van waterdichte connectoren, breidt zijn assortiment uit
met 2 nieuwe IP68/IP69K designs: een 3-polige plug & play connector en een current
distributor. Beiden connectoren zijn gebaseerd op het succesvolle 2-polige plug & play
schroefdesign Micronnect®, dat een ultra compacte vorm combineert met een krachtige
functionaliteit en een eenvoudige installatie.
“Compactheid is één van de eerste vereisten die klanten stellen aan connectoren voor hun
armaturen”, benadrukt Maarten Voermans, verantwoordelijk voor de verlichtingsmarkt
binnen Benelux distributeur A&C Solutions. “Maar met de toenemende veelzijdigheid en
complexiteit van armaturen, willen klanten zeker niet inboeten op de mogelijkheden die
compacte connectoren bieden.” De introductie van de 2-polige Techno Micronnect® eind
2017 was dan ook een schot in de roos. “Dat je binnen een doorsnee van 14mm nog altijd
kabels van 8,3mm kunt aansluiten, heeft heel wat klanten van A&C Solutions overtuigd”,
gaat Maarten verder.
Breder toepassingsbereik
Dit succes heeft Techno ertoe aangezet om binnen de huidige Micronnect®-vorm op zoek te
gaan naar mogelijkheden om het toepassingsbereik verder te vergroten. Het resultaat is
enerzijds een upgrade van het plug & play design naar een 3-polige IP68/IP69K connector.
Anderzijds voegt Techno een nieuwe distributiebox toe aan de reeks, de TH625. Deze 3polige current distributor met geïntegreerde leds heeft 1 ingang met een verdeling naar 3
aansluitpunten.
Sterk staaltje waterdichtheid
Techno staat erom bekend hoogwaardige IP68/IP69K connectoren op de markt te brengen,
die vooral inzetten op een gebruiksvriendelijke installatie. “Zo zorgt Techno ervoor dat
fouten en lekkage bij de installatie nihil zijn doordat de afdichting al mee is aangegoten aan
het contactblok”, legt Maarten uit. Maar ook de betrouwbaarheid van de verbinding staat bij
Techno centraal. “Micronnect® biedt klanten de mogelijkheid om een permanente
vergrendeling te voorzien in de vorm van het Techno safe-lock systeem. Dit kun je enkel
ontgrendelen met behulp van een schroevendraaier. Tegelijkertijd zorgt een antirotatiesysteem ervoor dat de wartel niet onverhoopt loskomt. Al met al een zeer complete,
veelzijdige reeks die het vertrouwen van onze klanten zeker waard is”, besluit Maarten.
De nieuwe 3-polige Micronnect®-connectoren zijn direct leverbaar uit voorraad bij Benelux
distributeur A&C Solutions.
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Voor meer informatie omtrent Techno-connectoren, kunt u contact opnemen met General Manager
Maarten Voermans via maarten@ac-solutions.be of via telefoon op +32 14735370
Voor meer informatie omtrent dit persbericht, kunt u contact opnemen met Marion Voermans,
marion@ac-solutions.be of via telefoon op +32 14735370

A&C Solutions
A&C Solutions BVBA is een gespecialiseerde distributeur van connectoren en power-supplyoplossingen. Vanuit de vestiging in Turnhout is A&C Solutions voornamelijk actief binnen de industriële
automatisering, machine- en apparatenbouw, E-mobility en led-verlichting, zowel op Benelux- als op
Europees niveau. Binnen elk van die markten werkt een team van specialisten die klanten bijstaan met
hun kennis op het gebied van connectiviteits- en voedingsvraagstukken. Het team geeft technisch
advies omtrent de juiste oplossing(en) voor elke toepassing.
A&C Solutions verdeelt een compleet assortiment ronde, rechthoekige en PCB-connectoren van Amerk-fabrikanten zoals Hummel, Higo, JST, Ilme, Zierick, Techno, Adels, Binder, Yamaichi en
Shield. AC/DC, DC/DC, UPS-power-supply-oplossingen van marktleider Delta Electronics en nichemerk
Nextys zorgen voor een alomvattend aanbod. Iedere fabrikant binnen het portfolio van A&C Solutions
is specialist binnen zijn vakgebied en vult de andere fabrikanten aan.
Maatwerkdiensten, zoals kabelassemblage, speciaal kabel en voorraadbeheer, zorgen voor een juiste
product- en servicemix op maat van elke klant.
Meer informatie vindt u op www.ac-solutions.be, higoconnector.com en battmaster.eu.

