
Oferty i zapytania dotyczące poniższego asortymentu prosimy składać na adres: 
zaopatrzenie@govena.com 
 
 
Obwody drukowane 

Rodzaj laminatu – FR 4 
Grubość laminatu – 1,60mm 
Finalna grubość miedzi – 35um 
Ilość warstw – 2 
Warstwa opisu – góra, dół 
Kolor warstwy opisu – biały 
Warstwa soldermaski – góra, dół 
Kolor soldermaski – zielony 
Wymiar całkowity - 206mmx279mm 
 

Triaki BTA 
Prąd – 12A 
Napięcie – 600V 
Prąd bramki – SW 
Typ obudowy – TO-220 
 

Thermistor NTC 
rezystancja 2,5R  
montaż THT  
prąd max 5,5A 
 

Warystor metalowo – tlenkowy z zabezpieczeniem termicznym  
montaż THT  
napięcie pracy max 300V AC, 385V DC  
napięcie 470V  
prąd max 6kA  
wymiary korpusu 14mm  
raster wyprowadzeń 7,5mm  
energia 125J  
ilość wyprowadzeń 2 
 

Warystor metalowo – tlenkowy z zabezpieczeniem termicznym  
montaż THT  
napięcie pracy max 300V AC, 385V DC  
napięcie 470V  
prąd max 10kA  
wymiary korpusu 20mm  
raster wyprowadzeń 7,5mm  
energia 250J  
ilość wyprowadzeń 2 
 

Warystor metalowo – tlenkowy z zabezpieczeniem termicznym 
 montaż THT  
napięcie pracy max 320V AC, 420V DC  
napięcie 510V  
prąd max 6kA  
wymiary korpusu 14mm  
raster wyprowadzeń 7,5mm  
energia 136J  
ilość wyprowadzeń 2 
 

Bezpiecznik zwłoczny, topikowy, miniaturowy 
 prąd znamionowy 5A  
napięcie znamionowe 250V AC  
rozmiar 8,4x4x7,7mm  
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spadek napięcia max 73mV  
rezystancja 10mR 
 

Bezpiecznik zwłoczny, topikowy, miniaturowy 
prąd znamionowy 4A  
napięcie znamionowe 250V AC  
rozmiar 8,4x4x7,7mm  
spadek napięcia max 73mV  
rezystancja 14mR 
 

Bezpiecznik zwłoczny, topikowy, ceramiczny, miniaturowy  
prąd znamionowy 2A  
napięcie znamionowe 250V AC  
rozmiar 5x20mm  
spadek napięcia max 190mV  
środek gaszący 
 

Kondensator polipropylenowy X1  
pojemność 220nF  
napięcie pracy max 480V AC, 1000V DC, tolerancja +/-20%  
montaż THT  
raster wyprowadzeń 22,5mm  
wymiary korpusu 26x11x21,5mm 
 

Thermistor NTC  
rezystancja 10R  
montaż THT  
prąd max 5A 
 

Rezystor   
rezystor o rezystancji 47K 
tolerancja 5%  
rozmiar 0805 
 

Kondensator  
kondensator o pojemności 10N  
tolerancja 10%  
napięcie 50V  
rozmiar 1206  
materiał X7R 
 

Rezystor  
rezystor o rezystancji 0R  
tolerancja 5%  
rozmiar 1206 

 
Rezystor  

rezystor o rezystancji 150K  
tolerancja 5%  
rozmiar 1206 

 


