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  ملخص الوصف الفنى

Abstract of US 4245879 (A) An improved latch assembly 

adapted particularly for use in the electronics or communications 

industry to retain a plug member in electrical engagement with a 

receptacle and prevent relative movement therebetween in a 

latching direction. The latch assembly includes a first latch 

member adapted for limited movement in a direction generally 

parallel to the latching direction between first and second 

positions and for limited movement in a direction generally 

perpendicular to the latching direction between engaged and 

disengaged positions. The latch assembly further includes a 

spring member for biasing the first latch member toward an 

engaged position, a stop member for limiting the movement of 

the first latch member in a direction opposite the latching 

direction and a guide member for causing movement of and 

guiding the first latch member toward its second position during 

movement of the latch member toward its disengaged position.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

متطور ضبط شكل خاص الستعماله في الصناعة ( مزالج) تركيب سقاطة 

واالتصاالت وذلك إلبقاء قابس على اتصال كهربائي بمقبس ولمنع  االلكترونية

ركيب السقاطة على عنصر باتجاه فعل السقاطة ويشمل ت الحركة المعنية بينهما

الحركة في اتجاه موازي، عادة التجاه فعل السقاطة  السقاطة االول الذي ضبط لتحديد

الحركة باالتجاه الموازي عادة التجاه السقاطة بين  بين المركز االول والثاني وتحديد

ويشمل تركيب السقاطة كذلك على نابض الحالة  - المواقع المتصلة وغير المتصلة

عنصر توقف لتحديد حركة عنصر  طة االولى نحو الجزء المتصل وعلىالسقا

للعمل ( موجه) دليلي  السقاطة االول في اتجاه معاكس التجاه السقاطة وعلى عنصر

حركة عنصر  على حركة وتوجيه عنصر السقاطة االول نحو موقعه الثاني اثناء

   .السقاطة نحو الموقع الغير مشغول
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