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Potencjometry montażowe, 30-obrotowe
multiturn cermet trimmers, 30 electrical turns 3299w

Charakterystyka elektryczna
Electrical characteristics

Zakres rezystancji
resistance range 10Ω ... 2mΩ

tolerancja
tolerance ±10%

rezystancja styków
terminal resistance <1%r lub or 2Ω  

napięcie przebicia
withstanding voltage 315V

efektywna ilość obrotów 
(elektryczna)
effective electrical travel

30 obrotów 
turns

Charakterystyka fizyczna
Physical characteristics

obrót
torque 30±2 obroty turns

moment obr. startowy
starting torque 36mn.m

ilość w opakowaniu
standard packaging 50 szt. pcs

Odpowiedniki
Equivalents BI-Technology

3299w 68w

Charakterystyka otoczenia
Environment characteristics

moc znamionowa
rated power +70°c 0.5w, +125°c 0w

temperatura pracy
temperature range -55°c ~ +125°c

współczynnik 
temperaturowy
temperature coefficient

±100ppm/°c

odporność na zderzenie
collision

390m/s2 4000 razy 
times, 
Δr≤±1%r   

odporność na wibracje
Vibration

10...500Hz, 0.75mm 
lub or 
98m/s2, 6h, Δr<±1%r, 
Δ(uab/uac)≤±2%  

Kategoria klimatyczna
climatic category

Δr<±3%r,
r1>100mΩ

trwałość elektryczna
electrical endurance

+70°c 0.75w, 1000h,
Δr≤±3%r

trwałość mechaniczna
mechanical endurance

200 cykli cycles, 
Δr≤±3%r 

Symbol Opis
Description

Po 3299w0010 3299w 10Ω

Po 3299w0020 3299w 20Ω

Po 3299w0050 3299w 50Ω

Po 3299w0100 3299w 100Ω

Po 3299w0200 3299w 200Ω

Po 3299w0500 3299w 500Ω

Po 3299wk001 3299w 1kΩ

Po 3299wk002 3299w 2kΩ

Po 3299wk005 3299w 5kΩ

Po 3299wk010 3299w 10kΩ

Po 3299wk020 3299w 20kΩ

Po 3299wk050 3299w 50kΩ

Po 3299wk100 3299w 100kΩ

Po 3299wk200 3299w 200kΩ

Po 3299wk500 3299w 500kΩ

Po 3299wm001 3299w 1mΩ

Po 3299wm002 3299w 2mΩ

3299w

Zdjęcia i rysunki techniczne produktów mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu elementów. nie zmienia to jednak 
ich podstawowych właściwości. Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Pomimo dołożenia wszelkich starań 
nie gwarantujemy, że publikowane materiały są wolne od błędów. nie stanowi to jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

the pictures and technical drawings are only demonstrative and may be different than the real look of products but it does not change their basic 
features. technical specifications may be changed without notice. we cannot guarantee that the information and materials contained in our catalogue 
are error free and we cannot take any responsibility for the content of materials referred to in our catalogue. it cannot be the reason of any claim.


