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	 							connectortechnologie	

In menig apparaat zitten connectoren die slechts éénmalig gebruikt worden. Tijdens de 
bouw van het apparaat worden printen, voedingen en bedieningselementen veelal met 
connectoren met elkaar verbonden om vervolgens nooit meer ontkoppeld te worden. Niet 
voor niets dat voor deze verbindingen veelal goedkope, simpele connectoren gebruikt 
worden die rechtstreeks op de print gemonteerd worden. Al enige tijd is er een nieuw 
soort connector op de markt die zelfs niet eens gesoldeerd hoeft te worden en waarbij de 
print een onderdeel van de connector is - de SKEDD-connector.

Print als connectordeel
SKEDD-connectoren	met	nieuwe	mogelijkheden

De SKEDD-technologie is een uitvinding 
van Würth Elektronik en is een ontwikke-
ling die doorborduurt op de press fit tech-
nologie. Ook hier wordt er een verbinding 
met de print gemaakt waarbij er niet gesol-
deerd hoeft te worden. Het grote verschil is 
te vinden bij de gereedschappen die nodig 
zijn. Bij press fit is er een pers nodig met een 
aandrukplaat die past bij het onderdeel dat 
op de print geplaatst moet worden, terwijl 
bij SKEDD er helemaal geen gereedschap 
nodig is. Het onderdeel kan gewoon met 
de hand op de print gedrukt en vergrendeld 
worden. Het is zelfs mogelijk om het onder-
deel met de hand te verwijderen, iets dat bij 
press fit ook om een stuk gereedschap vraagt.
Het grote verschil tussen beide technieken 
zit in de pennen die de verbinding met de 
print vormen. Bij SKEDD zijn dit zeer slim 
gevormde verende pennen terwijl bij press 
fit de pennen stug en hard zijn en relatief 
diep in de metalliseringslaag van de gaten 
drukken. Bij dit laatste levert dit een gas-
dichte verbinding op die qua eigenschappen 
vergelijkbaar is met een gesoldeerde verbin-

ding terwijl bij SKEDD we de verbinding 
kunnen vergelijken met normale connec-
torverbindingen. De verende pennen druk-
ken tegen de gemetalliseerde binnenkant 
van de gaten in de print en vormen zo de 
verbinding - een verbinding die zo goed is 
dat hij voldoet aan vele normen wat maakt 
dat SKEDD toepasbaar is op vele plekken. 
Trillingen, zware industriële omgevingen, 
hoge en lage temperaturen en nog veel meer 
factoren die de kwaliteit van de verbinding 
kunnen beïnvloeden, zijn meegenomen tij-
dens de ontwikkeling en SKEDD slaagt hier 
in alle gevallen met vlag en wimpel.

Meerdere	partijen
SKEDD is een technologie die niet alleen 
door Würth toegepast wordt. Ondertussen 
is er een samenwerkingsverband ont-
staan met vier bedrijven die deze tech-
nologie omarmen. In dit verband zitten 
naast Würth Elektronik de firma’s Phoenix 
Contact, Lumberg Connect en Diehl Metal 
Applications. Deze laatste twee zijn nog 
niet zo lang bij het samenwerkingsverband 
betrokken en hebben dan ook nog niet zo 
veel producten met deze technologie op de 
plank liggen.
Würth en Phoenix Contact zijn al langer 
bezig en hebben dan ook al een groot aantal 
verschillende connectoren ontwikkeld met 
deze technologie. Opvallend is dat beide 
bedrijven wel hun eigen draai aan SKEDD 
geven. Afbeelding 1 toont twee totaal ver-
schillende connectoren waarbij het gegeven 
dat er verende contacten gebruikt worden 
de enige overeenkomst is. In 1A zien we een 
connector van Würth met een pen met een 
zeer simpele, maar wel zeer doordachte dub-

bele veerwerking geschikt voor grote stromen en een vergrendeling met twee 
kunststoffen haakjes terwijl we in 1B de door Phoenix veelvuldig toegepaste 
pennen zien en een vergrendeling met een geel schuifje waarvan in afbeelding 
2 de werking duidelijk te zien is. Würth heeft ondertussen nog veel meer 
verschillende penconstructies ontwikkeld elk met hun eigen kwaliteiten en 
toepassingsgebieden.

Toepassingen
Doordat bij SKEDD de verbinding net zo gemakkelijk weer losgehaald kan 
worden als gemaakt (tot wel ca. 30 keer toe), leent deze techniek zich vooral 
voor connectoren op printen die alleen bij servicedoeleinden of reparaties 
losgemaakt worden. Nu worden daar ook connectoren voor gebruikt, maar 
die bestaan altijd uit twee delen, namelijk het deel dat op de print gesoldeerd 
wordt en het deel dat aan de kabel of draden vast zit. Bij SKEDD vervalt het 
deel dat gesoldeerd moet worden en is het de print zelf die deze functie over 
neemt. Wat de voordelen zijn, valt gemakkelijk zelf in te vullen. Alleen al bij 
het solderen van de print scheelt het gebruik van SKEDD heel veel. Er hoeft 
geen rekening gehouden te worden met de printdelen van de connectoren 
die later op de print (met de hand) gesoldeerd moeten worden omdat ze bij-
voorbeeld op de onderkant van de print moeten komen. Ook de elektrische 
verbinding kan in veel gevallen beter zijn omdat er immers één overgang 
minder is.

Een	voorbeeld
Phoenix Contact heeft al een groot aantal connectoren met SKEDD 
en onlangs is dit aanbod uitgebreid met de serie connectoren SDDC 1,5 
(afbeelding 3). Deze hebben twee rijen aansluitingen en zijn geschikt voor 
het eenvoudig en betrouwbaar aansluiten van tot wel 32 aders van 1,5 mm2. 
Hierdoor is de nieuwe serie zeer geschikt voor toepassingen met hoge pool-
tallen. De serie SDDC 1,5 met 3,5 mm-raster is geschikt voor aderdoorsne-
den van 0,2 mm² tot 1,5 mm² en stromen van maximaal 8 A en spanningen 
tot 160 V (IEC).
Afbeelding 4 laat tenslotte een connector van Würth zien. Dit is een wil-
lekeurig voorbeeld uit het grote aanbod. Hoe groot dit is, valt op de site van 
Würth gemakkelijk na te kijken.                                                                 •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Print als connectordeel”.
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Afbeelding 1. Twee voorbeelden van connectoren 
met SKEDD technologie.

Afbeelding 2. De werking van 
de slimme vergrendeling op 
de connectoren van Phoenix 
Contact

Afbeelding 3. De nieuwe SDD 1,5 van 
Phoenix Contact.

Afbeelding 4. Een willekeurige connector 
met SKEDD van Würth.


