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Konektory Han® od firmy HARTING™ 
si vydobyly pevné místo na trhu. Jejich růz-
né varianty mají úspěch po celém světě již 
přes padesát let. Tento úspěch spočívá rov-
něž v tom, že společnost Harting neustá-
le přizpůsobuje sortiment výrobků novým 
požadavkům, a udržuje tak při výrobě stro-
jů a zařízení krok s technickým vývojem. 

S konektorem Han-Yellock® předsta-
vuje Harting nejnovější výsledek vývoje: 
na základě známých 
a osvědčených vlast-
ností sortimentu Han 
nabízí konektor Han- 
-Yellock nové možnos-
ti, které mu dovolují být 
rychlejší, uživatelsky 
přátelštější a též bez-
pečnější. Nový uzavíra-
cí mechanismus, snad-
ná manipulace, rychlej-
ší a bezchybná montáž 
a otevřený koncept – 
takto vypadá technic-
ký pokrok u konektoru 
Han-Yellock. Konektor 
rovněž vyniká pěkným 
moderním vzhledem, 
který splňuje současné 
požadavky na design za-
řízení a strojů a jejich 
použití v prostorách přístupných veřejnosti. 
Stejně tak jako je zlepšen celkový vizuální 
dojem, je naplněn i trend zmenšování kon-
strukční velikosti při zvětšování vnitřního 
prostoru konektoru.

Přemostění kontaktů přímo 
v konektoru

Rozhodující předností konektoru Han- 
-Yellock jsou koncepční inovace. V po-
předí technického vývoje stojí znásobení 
potenciálu konektoru. Bez požadavku na 
další prostor v něm mohou být přemostě-
ny kontakty, které tak umožňují realizovat 
volně kombinovatelná řešení a především 
snížit požadavky na rozváděče. To přináší 
značné provozní výhody, neboť je možné 
zjednodušit schéma elektrického zapojení. 
Přemostění kontaktů jsou přenesena z roz-
váděčů do konektorů, a konstrukční rozmě-
ry strojů a zařízení se tak mohou zmenšit. 

Han-Yellock – nový přístup 
ke konektorové technice

Navíc mohou být sníženy náklady na ma-
teriál a kabeláž.

Bezpečná a snadná manipulace
Přímé využití v náročných podmínkách 

vyžaduje bezpečnou a snadnou manipulaci – 
montáž a demontáž musí být rychlá a snadná. 
V energetice, ale nejen tam, často lze s ko-
nektorem manipulovat  pouze jednou rukou: 

např. i ve výšce deset metrů musí být mož-
né snadné a bezchybné připojení. Konektor 
Han-Yellock tyto požadavky splňuje. Toho 
je dosaženo mj. díky tomu, že montáž a de-
montáž lze provádět bez použití speciální-
ho nářadí. 

Pro aretaci obou částí konektoru Han-Yel-
lock se část na straně kabelu a část na straně 
přístroje do sebe jednoduše zasunou a ihned 
„zaklapnou“, což je potvrzeno charakteris-
tickým zvukem cvaknutí. Že nebyly správ-
ně aretovány obě části tělesa, se pozná také 
podle viditelného červeného kroužku oko-
lo aretačního tlačítka. Je-li třeba zvýšit bez-
pečnost spojení, je k dispozici funkce zablo-
kování: tlačítko se otočí o 90° a konektor se 
tím uzamkne. Mechanické komponenty are-
tace jsou skryty uvnitř konektoru, a tudíž bez-
pečně chráněny před poškozením.

Rozpojení je rovněž jednoduché a bezpeč-
né. K uvolnění aretace stačí stisknout aretační 
tlačítko. To lze udělat dvěma prsty jedné ruky 

a snadno i za ztížených provozních podmínek. 
A stále a za všech okolností platí: data, výkon 
a signály jsou spolehlivě přeneseny.

Robustní a malý
Další výhodou konektoru Han-Yellock je 

jeho robustní konstrukce, a lze ho tudíž po-
užívat za náročných provozních podmínek, 
jako je velké kolísání teplot, prach a vlhkost, 

rázové a tahové zatížení. Malá konstrukční 
velikost vychází vstříc trendu miniaturizace 
ve strojírenství. Montážní těleso, tedy spodní 
díl krytu, je pouze nenápadný rámeček, který 
lze velmi snadno namontovat. Jeho uchycení 
má více variant, které na rozdíl od běžných 
šroubků a matic umožňují montáž i z jedné, 
přední strany. To dokážou kovové kolíky se 
závitem (až do tloušťky stěny 4 mm). Kryt 
se připevňuje čtyřmi masivními šrouby. Pří-

Obr. 1. Nový konektor Han-Yellock

Společnost Harting dále rozšířila svůj konektorový program: Han-Yellock® spojuje atri-
buty známých úspěšných výrobků od technologické skupiny Harting s dalšími vlastnost-
mi, které jim otevírají nové možnosti. Inovativní koncept konektorů nabízí lepší výkon-
nost, širší možnosti použití v praxi a líbivý design.

Obr. 2.  Konektor Han-Yellock kompaktní 
kontrukce je vhodný do náročných provozních 
podmínek

Obr. 3. Konektor Han-Yellock dovoluje snad-
nou přestavbu kabeláže
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www.Han-Yellock.com

Han-Yellock® 

People | Power | Partnership

Skvěle vybroušené funkce.
Han-Yellock® – promyšlená propojovací technologie.
Nová řada průmyslových konektorů Han® s rozšířenými funkcemi. Zamykatelná a robustní díky mechanismu 
uloženému ve vnitřní kryté části konektoru. Úspora instalace díky integraci propojek do vložky konektoru. 
Modulární princip zasouvání vložek pro jednoduchou a flexibilní montáž.
HARTING: Pushing Performance pro inovativní řešení. 

www.Han-Yellock.com    HARTING s. r. o., Mlýnská 2, Praha 6,  cz@harting.com,  www.harting.cz, www.harting.com
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y   Bonatrans poskytuje 
zákazníkům analýzu LCC/ 
/RAMS 

V železniční dopravě, zejména osobní, 
rostou požadavky provozovatelů na snižo-
vání nákladů současně s tlakem na zvyšo-
vání kvality výrobků. S ohledem na speci-
fika železniční dopravy vytvořila Asociace 
evropského železničního průmyslu UNI-
FE standard IRIS, jenž doplňuje požadav-
ky normy ISO 9001:2008 a principy ISO 
9004:2009 mj. o analýzy LCC a RAMS. 
LCC (Life Cycle Costs) je analýza nákladů 

na celý životní cyklus výrobku od pořízení až 
po jeho likvidaci, RAMS (Reliability, Availa-
bility, Maintainability and Safety) garantuje 
hodnoty spolehlivosti, dostupnosti, udržova-
telnosti a bezpečnosti. Počátky analýz LCC 
a RAMS sahají do sedmdesátých a osmdesá-
tých let minulého století, kdy se začaly uplat-
ňovat u americké armády a taktéž v chemic-
kém, jaderném a leteckém průmyslu a v dal-
ších odvětvích. 

IRIS se postupně stává uznávaným stan-
dardem moderních železnic a jejich dodava-
telů. V souladu s ním proto začal ke svým 
výrobkům novou službu poskytovat také bo-
humínský výrobce železničních kol a dvoj-

kolí Bonatrans Group, a. s. Ke každému pro-
danému kolu, dvojkolí či nápravě je schopen 
poskytnout kompletní analýzu LCC/RAMS, 
takže zákazník se před nákupem může roz-
hodnout nejen na základě kupní ceny, ale i na 
základě odhadu nákladů na provoz a poskyt-
nutých garancí. 

Analýzy LCC a RAMS musí mít schop-
nost dívat se daleko do budoucnosti. Obvykle 
se zpracovávají na období až třiceti let, což je 
přibližná životnost vlakových souprav. Je nut-
né co nejlépe odhadnout, jaká bude životnost 
výrobku, kolik bude stát údržba, jaké budou 
ceny náhradních dílů, spotřebního materiálu 
či hodinové sazby pracovníků.   (ed)

ruba a šroubové spoje jsou konstruovány tak, 
že konektor splňuje požadavky krytí IP67.

Flexibilita je povinnost

Flexibilita, kterou se vyznačuje konektor 
Han-Yellock, umožňuje také volbu montáže 
vložky podle potřeb zákazníka. Jestliže osaze-
ní vložky bylo dosud pevně dáno konstrukcí 
konektoru, který byl navržen jen pro montáž 
zepředu nebo ze zadní strany krytu, nyní je 
možné moduly Han-Yellock a izolační těle-

sa – vložky – namontovat z libovolné strany. 
To velmi usnadňuje přípravu montáže konek-
toru a nabízí široké použití již hotové, osaze-
né a otestované kabeláže. 

Tyto výhody lze využít i při chybné mon-
táži. Místo zdlouhavé přestavby se např. při 
překroucení kabelového vývodu oprava prove-
de pouze na krytu. Tyto změny lze dělat, aniž 
by se tahově nebo torzně zatěžovala kabeláž. 

Nová montáž vložky nebo kabeláže je 
snadná a rychlá. Kontaktové vložky a mo-
duly lze z krytu vyjmout a znovu je zapo-

jit pomocí jednoduchého nástroje, uložené-
ho přímo v kabelovém krytu. Vložku lze 
namontovat ručně a bez použití nářadí. Při 
vypracovávání návrhu konektoru bylo v ma-
ximální možné míře eliminováno šroubování. 
Sortiment konektorů Han-Yellock začíná ve 
dvou velikostech tělesa a díky použití modu-
lů Han-Yellock a Han Modular nabízí již od 
začátku širokou paletu výrobků pro přenos 
signálů a energie.

Frank Quast,
HARTING Technology Group 


