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M16-connectoren 
De	perfecte	oplossing	voor	toepassingen	die	veel	contacten	vereisen

Sinds de eerste toepassingen in de audio-industrie meer dan 50 jaar geleden is de M16-connector –de eerste connector 

die door binder werd geproduceerd– niet meer weg te denken als connectoroplossing voor een grote verscheidenheid aan 

indoor toepassingen. Dankzij voortdurende ontwikkeling en verfijning is de M16-connector inmiddels de ideale oplossing 

voor ontwerpers die op zoek zijn naar een kosteneffectieve, al dan niet EMI-afgeschermde robuuste connector met 

schroefvergrendeling die plaats kan bieden aan maar liefst 24 contacten.

M16-connectoren zijn oorspronkelijk ontworpen om 
te voldoen aan de eisen die het Duitse normalisatie-
instituut, het Deutsches Institut für Normung (DIN) 
had vastgelegd in de norm voor ronde connectoren 
voor analoge audiosignalen. Deze connectoren zijn 
jarenlang in vele audiotoepassingen gebruikt en staan 
bij de consument bekend als DIN-connectoren.

Veel	contacten	en	tot	IP68-beschermd
“Ofschoon ze nog steeds verkrijgbaar zijn in de 
oorspronkelijke, niet-afgeschermde IP40 DIN-
uitvoeringen, staan de nieuwste M16-connectoren 
ver af van de eerste audioversies”, zegt Sascha 
Döbel, die bij binder productmanager is voor M16-
connectorsystemen. “Op basis van vragen uit de 
markt naar een lagere contactweerstand, een hoger 
aantal polen en verbeterde beschermingsniveaus, zijn 
de huidige M16-connectoren geschikt voor 2 tot 24 
contacten. Ze zijn voornamelijk ondergebracht in 
metalen behuizingen, met of zonder afscherming 
tegen elektromechanische interferentie (EMI) en 
bieden in bepaalde versies bescherming tegen bin-
nendringen van stof en vocht tot aan IP67- of IP68-
bescherminsgraad.”

De connectoren zijn breed toepasbaar omdat ze 
in verschillende uitvoeringen beschikbaar zijn. Ze 
kunnen als rechte of haakse connector aan de kabel 
worden gemonteerd door middel van solderen, met 
schroef- of met krimpaansluiting. Er zijn ook aan-

voldoen in aangesloten toestand aan de eisen voor bescher-
mingsklasse IP68 en bieden zelfs onder extreme buitenom-
standigheden maximale betrouwbaarheid.

Gegevensoverdracht	tot	10	Gbits/s	
Een van de nieuwste toevoegingen aan het M16-aanbod van 
binder is een X-gecodeerde connector die de datasnelheden 
kan verwerken die tegenwoordig worden gevraagd door sens-
orgebaseerde geautomatiseerde productiefaciliteiten. De data-
transmissiesnelheid kan oplopen tot een indrukwekkende 10 
Gbits/s.
Door de combinatie van een hoog aantal pinnen met de com-
pacte afmetingen van 18,5 mm nominale diameter en 60 mm 
lengte vormen M16-connectoren een uitstekend alternatief 
voor duurdere connectorsystemen. Speciale korte versies en 
rechthoekige versies met een hoogte van slechts 37mm zorgen 
er voor dat de M16 ook kan worden gebruikt in toepassingen 
waar de ruimte erg krap is.

M16-connectoren zijn geschikt voor kabels met een diame-
ter van 4,0 tot 10 mm, zijn gespecificeerd voor een nominale 
spanning van 250 V en stroomsterktes tot 7 A (bij 40ºC), 
en zijn bestand tegen een piekspanning tot 1500 V. Met de 
toenemende eisen van machine- en apparatenbouwers op het 
gebied van EMI-afscherming schrijven zij tegenwoordig afge-
schermde kabelsystemen voor, die zijn voorzien van connec-
toren met goede afschermingseigenschappen. Voor optimale 
resultaten is 360º afscherming vereist. Dat kan worden bereikt 
met geïntegreerde afschermingsringen, die een hoge demping 
bieden over een groot frequentiebereik.
Sascha Döbel vat de ontwikkelingen in het M16-productaanbod 
van binder als volgt samen: “Bij binder zien we de populari-
teit van ons uitgebreide assortiment M16-connectoren voort-
durend toenemen. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de 
schijnbaar eindeloze mogelijkheden tegen, in vergelijking met 
andere connectorsystemen, relatief lage kosten. Het succes is 
ook af te lezen uit de enorme uitbreiding van het toepassings-
gebied, van de bescheiden microfoonaansluiting uit de jaren 
60 van de vorige eeuw tot de nieuwste connectoroplossingen 
voor communicatie- en beveiligingssystemen waar we vandaag 
de dag allemaal mee te maken hebben.”            •
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gegoten kabels beschikbaar. De mogelijkheden bij panel-
mount connectoren zijn eveneens zeer uitgebreid met 
standaard front- en achterwandmontage voor soldeercup-
versies en frontmontage voor versies met dompelsoldeer-
contacten of uitvoeringen die zijn voorzien van flex-PCB’s.

Deze connectorvorm heeft er mede door de voordelen van 
een robuust ontwerp met een goede bestendigheid tegen 
omgevingsinvloeden voor gezorgd dat de M16 op grote 
schaal wordt gebruikt in instrumentatie, meetapparatuur 
en sensoren, waar er behoefte is aan meer contacten dan 
er worden geboden door M8- en M12-sensorconnectoren. 
Andere toepassingen zijn pneumatische besturingen, gas- 
en drukmeting, draaimomentsensoren en toerenregelaars.

Toepassing	bij	de	uitrol	van	5G
De nieuwste toepassingen voor M16-connectoren liggen 
onder meer bij de uitrol van 5G-netwerken. Binder heeft 
voor speciale outdoor installaties ASIG-conforme connec-
toren ontworpen met een hoge IP-beschermingsgraad. De 
AISG (Antenna Interface Standards Group) stelt normen 
vast voor de regeling en monitoring van antenne-appara-
tuur in de draadloze industrie.
De series 423 en 723 M16-connectoren van binder zijn 
bijvoorbeeld verkrijgbaar in 8-pins DIN-varianten, waar-
van vier tot vijf contacten worden gebruikt. De produc-
ten voldoen aan AISG C485 norm en zijn verkrijgbaar 
als mannelijke en vrouwelijke afgeschermde connectoren 
voor zowel kabel- als paneelmontage. De connectoren, die 
kunnen worden gebruikt voor alle draadloze netwerken, 

De X-gecodeerde M16-connectoren kunnen 
datatransmissiesnelheden tot 10 Gbits/s aan.

De M16-connectoren zijn breed toepasbaar omdat ze 
in veel verschillende uitvoeringen beschikbaar zijn.


