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APPLICATION

EURO-DIN stand enables mounting on a 35 mm rail according to 
EN 60715 (commonly known as “DIN”) and connection of current 
controllers 20RE10, 30RE11, 32RE11 type with board construc-
tion in Eurocard system, or other devices assembled into socket 
821064 type.

DESCRIPTION OF OPERATION

EURO-DIN stand consists of: housing 1 (see overall dimensions),  
socket 821064 type 2, card guide 3, terminal strips 4 and 5 mar-
ked as A and B. Only even a and b socket outputs 821064 type are 
led to the terminal strips. EURO-DIN stand is mounted by means 
of latch lock on the standard 35 mm rail according to EN 60715 
(DIN). Card board (in the Eurocard system) is slipped into the 
stand guide 3 until the plug is inserted in the socket. The control 
and supply lines are connected to the relevant A and B terminal 
strips, placed on the stand on both sides of the connection socket 
821064 type, according to the scheme of control card.

DATA SHEET - OPERATION MANUAL

EURO-DIN stand
WK 420 930

work temperature -50 ÷ 70 °C 

fixing method support rail 35 x 7,5 x 1 mm (EN 60715)

guide width 101 mm

dimensions (D x W x S) 117 x 119 x 96

weight 0,24 kg 

HOW TO ORDER

The device shall be ordered according to the below code.
EURO-DIN-1




  









Podstawka EURODIN umożliwia zamontowanie
na szynie 35 [mm] wg EN 60715 (powszechnie
nazywana "DIN")  i podłączenie regulatorów
prądowych typu 20RE10; 30RE11; 32RE11 o
budowie panelowej w systemie EUROkarta,
lub innych urządzeń montowanych na gniazdo
złącza typu 821064.



Podstawka EURODIN składa się z korpusu (1) (patrz
wymiary gabarytowe), gniazda złącza typu 821064 (2),
prowadnicy karty (3) oraz listw zaciskowych (4) i (5)
oznaczonych jako A i B.Do listw zaciskowych
doprowadzone są tylko parzyste wyjścia a i b z gniazda
typu 821064. Podstawkę EURODIN montuje się za
pomocą zatrzasku na standardowej szynie 35 [mm] wg
EN 60715 (DIN) . Panel karty (w systemie EUROkarta)
wsuwa się w prowadnicę (3) podstawki aż do
całkowitego wciśnięcia wtyku w gniazdo. Przewody
sterujące i zasilające podłącza się do odpowiednich listw
zaciskowych A i B, umieszczonych na podstawce po obu
stronach gniazda złącza typu 821064, wg schematu
karty sterującej.
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TECHNICAL PARAMETERS
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CONTACT 

PONAR Wadowice S.A.
ul. Wojska Polskiego 29
34-100 Wadowice

tel. +48 33 488 21 00
www.ponar-wadowice.pl


