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Inhoud 

• Soorten Pluggen vs Kabels 
– Basis courante kabels en pluggen (inleiding) 

– Tools 

 

• Solderen PL-connector 

• Solderen N-Connector 

 

 

 

 



Soorten Pluggen - Kabels 

• Soorten Pluggen 

 

 

 

 

De UHF connector is een goedkope vaak gebruikte plug voor het 
HF gebeuren. Hij is niet echt waterdicht en wordt niet aanbevolen 
voor frequenties boven de 300 MHz vanwege de grote verliezen 
die hier dan bij optreden (deze wordt ook wel de pl259 genoemd) 

“N” connectoren zijn ontwikkeld bij Bell Labs (Paul Neill) kort na 
de tweede wereld oorlog en is een van de betere connector 
die gebruikt kan worden tot 11 GHz. 
Bovendien is deze connector ook goed waterdicht. 
 De schroefdraad is 5/8-24 . Aanspankoppel ong. 2Nm 



Soorten Pluggen - Kabels 

• Soorten Pluggen 

 

 

 

 

“BNC” connectoren hebben een bajonet sluiting en geven een 
hoger verlies dan de N connector. 
Deze connector wordt veel gebruikt bij apparatuur wat vaak 
van plaats veranderd, denk aan meetapparatuur, portables ,etc 
waar vaak de antenne wordt losgekoppeld om mee te nemen. 



Soorten Pluggen - Kabels 

• Soorten Kabels 

 

 

 

 



Soorten Pluggen - Kabels 

• RG213 

• Standaard kabel voor HF en eventueel VHF 

• Niet echt geschikt voor UHF (veel te veel verliezen) +/-15 
dB/100M 

• Relatief goedkope kabel  

 

 

 

 

 RG-213UBX (1,60€/m)              RG-213/U MIL-C17 (2,30€/m)                            



Soorten Pluggen - Kabels 



Soorten Pluggen - Kabels 

• RG-58 = 6mm / RG-174 = 2,9mm 

• Voor HF, low power 

• Meestal gebruikt voor meetapparatuur in combinatie met 
BNC plug 

• RG58 = solid kern / RG-58A/U = meeraderige kern 

 

 

 

 
RG-58/U (0,63€/m)                            RG-174/U (0,5€/m)                           



Soorten Pluggen - Kabels 

• Ecoflex 10 

• ECOFLEX 10 is een zeer flexibele 10 mm Coax 
kabel, voor gebruik in de frequentie range tot    
6 GHz. 

• Duurder dan RG213 (3,20€/m) 

 

 

 

 

 

 



Soorten Pluggen - Kabels 

• AIRCELL 5 is een 5mm flexibele coaxiale kabel 
ontworpen voor frequenties tot 10 GHz. (1,60€/m) 

•  meestal dezelfde coaxpluggen als RG58 bruikbaar. 

 

 

 

 

 

 



Soorten Pluggen - Kabels 

• AIRCELL 7 is een 7mm extra laag verlies extra flexibele kabel 
die uitermate geschikt is voor HF gebruik en ook gebruikt 
kan worden tot de microwave regio(6Ghz ) 

• ongeveer dezelfde demping als RG213) (2,30€/m) 

 

 

 

 

 

 



• Tools 

 

 

 

 

 

Etc …. 



• Zorg voor een nette werkomgeving !!!! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dit ziet er al veel 
beter uit 
 



• Misschien is het nodig om een Zen moment in te lassen 
voor je begint. 

 

 

 

 

 



• OPGEPAST: gebruik connectoren met de juiste 
impedantie 

• De pin van de 50 Ohm is dikker 
 

 

 

 

 



• OPGEPAST: gebruik connectoren met de juiste 
impedantie 

 

 

 

 

 



• OPGEPAST: gebruik connectoren met de juiste 
impedantie 

 

 

 

 

 



Solderen PL-259 Connector 

 

 

 

 

Verwijzen UBA _ON6HI 
                 PL259_ON6KL A = 19mm 

C = 8mm 



Solderen PL-259 Connector 

 

 

 

 



Solderen PL-259 Connector 

 

 

 

 



Solderen PL-259 Connector 

 

 

 

 

NIET ZO !!!!!! 

MAAR ZO  



Solderen PL-259 Connector 

 

 

 

 

3/8” = 9,5mm  
1/8” = 3,2mm 
    2” = 50,8mm 



Solderen PL-Connector  
Werkwijze kan ook gebruikt worden bij  

RG-213/RG-8 



Solderen PL-Connector  
Werkwijze kan ook gebruikt worden bij 

 RG-213/RG-8 



Solderen PL-Connector  
Werkwijze kan ook gebruikt worden bij 

 RG-213/RG-8 



Solderen PL-Connector  
Werkwijze kan ook gebruikt worden bij 

 RG-213/RG-8 



Solderen PL-Connector 

• Montagehandleiding  UHF-Stecker UHF-Spezial 
(Hamshop_NL) 

• Voor RG 213 U, RG 214 U, H 1000, H 1001,                   
H 2000 Flex, H 2010 

• Aircom Plus, Ecoflex 10 gelijkaardige Kabel 

• Voorbeeld Kabel: H 2010 

 

 

 



Solderen PL-Connector 

• Respecteer de volgorde van de verschillende 
onderdelen 

• Snij de buitenmantel op de juiste maat af , zonder 
de afscherming te beschadigen 

 

 

 



Solderen PL-Connector 

Monteer de massahuls tussen de folie en de 
buitenafscherming. 

Bij RG-213 kabel heb je geen koperfolie. 

Tip : als men de buitenmantel wat verwarmd gaat 
het  monteren van de huls gemakkelijker. 

 

 

 



Solderen PL-Connector 

• Nadat het overtollig vlechtwerk weg geknipt is , uit 
ervaring lukt dat het best met een goede schaar , 
kan men de binnenader op maat knippen.  

• Verwijder eerst de folie en isolatie met een scherp 
mes. 

 

 

 

 

 



Solderen PL-Connector 

• Belangrijk : voordat je de kern vastsoldeerd moet je 
de moer vastdraaien en testen op kortsluiting !!! 

• Gebruik juist genoeg soldeer , want met deze 
pluggen is het moeilijker om het teveel te 
verwijderen. 

 

 

 



Solderen PL-Connector       
 Type gebruikt bij KTK 



Solderen PL-Connector 



Solderen PL-Connector 



Solderen N-connector 

• Montagehandleiding voor N-connector  N 1011 TA 

• Gebruikt voor H 2000 Flex, H 2010, RG 213 U,           
RG 214 U, 

• Aircom Plus, Ecoflex 10 en gelijkaardige Coax 

 

 

 



Solderen N-connector 

• Er zijn 2 centerpinnen voorzien: 

• Deze met het kleine gat : H 2000 Flex, AircomPlus, 
en gelijkaardige 

• Deze met groot gat : H 2010, Ecoflex 10,                     
RG 213 LOW LOSS …… 

 

 

 



Solderen N-connector 

• Respecteer de volgorde van de verschillende 
onderdelen 

• Snij de buitenmantel op de juiste maat af , zonder 
de afscherming te beschadigen. 

 

 



Solderen N-connector 

• Monteer de massahuls tussen de folie en de 
buitenafscherming. 

• Tip : als men de buitenmantel wat verwarmd gaat 
het  monteren van de huls gemakkelijker. 

 

 

 



Solderen N-connector 

• Nadat het overtollig vlechtwerk weg geknipt is , uit 
ervaring lukt dat het best met een goede schaar  , 
kan men de binnenader op maat knippen. 

• Verwijder eerst de folie en isolatie met een scherp 
mes. 

 

 

 

 

 

 



Solderen N-connector 

• Voordat u de centerpin vastsoldeerd ,controleer 
nog eens of dat al de onderdelen juist over de coax 
geschoven zijn ( Oh Shit ) 

• De PTFE schijf met de platte zijde tegen de 
massahuls schuiven. 

 

 

 



Solderen N-connector 

• Na het afkoelen en eventueel overtollige 
soldeer verwijderd te hebben, kan de 2e schijf 
gemonteerd worden. 

• Belangrijk : de platte kant naar de top toe. 

 

 

 



Solderen N-connector 

• Nu kan men de plug samenschroeven, 

• Hou de voorkant fix tov de coax en draai de moer 
vast totdat de O-ring ingedrukt wordt. Eventueel 
wat vaseline gebruiken om zeker de schroefdraad 
niet te beschadigen. 

• NIET VERGETEN : testen op kortsluiting !!!!!!! 

 

 



Links  

• http://ssb.de/ssb/index.php?article_id=12 

• http://www.hamshop.nl/coax-connectoren.html 

• http://www.uba.be/sites/default/files/uploads/tech/pl259_solderen.pdf 

• http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/Vergleichstabellen.htm 

• http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/Datenblatt.htm 
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En dan nu de praktijk !!! 

 

 

 

 

Bedankt voor uw 
aandacht 

 
Zijn er nog vragen ? 


