
Illustratie Schaaltekening Contactconfiguratie (aansluitzijde)

You can find the assembly instruction on the next page.

Technical data

General features

Artikelnummer
99 9209 400 04

Connectorconstructie Kabelstekker
Versie Connector mal recht
Connectorvergrendeling snap-in
Aansluiting soldeer
Beschermingsgraad IP67
Cross-sectional area max. 0,25 mm² / AWG 24
Kabeluitgang 3,5-5,0 mm
Grenstemperatuur van/tot -25 °C / 85 °C
Mechanische levensduur > 500 insteekcycli
Weight (g) 3.14
Customs tariff number 85369010

Electrical parameters

Nominale spanning 125 V
Nominale stootspanning 1500 V
Nominale stroom (40 °C) 2,5 A
Insulation resistance ≥ 10¹⁰ Ω
Vervuilingsgraad 2
Overspanningscategorie II
Materiaalgroep II
EMC-naleving onafgeschermd

Material

Materiaal van de behuizing PA
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Materiaal van de contactbasis PA (UL94 HB) grijs
Materiaal van het contact CuZn (messing)
Contactbedekking Au (goud)
REACH SVHC CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP-nummer b11ded50-6da9-4014-8901-a14de7ad275d

Classificaties

eCl@ss 11.1 27-44-01-02
ETIM 9.0 EC002635

Conformiteitsverklaringen

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)

Montagehandleiding
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Veiligheidsinstructies

De stekker mag onder belasting niet worden aangesloten of losgekoppeld. Niet-naleving en oneigenlijk gebruik
kunnen leiden tot persoonlijk letsel.

De connectoren zijn ontwikkeld voor toepassingen in de installatietechniek, de besturing en de bouw van elektrische
apparatuur. De gebruiker is verantwoordelijk voor de controle of de connectoren ook in andere toepassingsgebieden
kunnen worden gebruikt.

Ter bescherming tegen onbedoeld openen van de connector, moet de schroefdraad tussen de behuizing en de
connectorkop met een geschikte cyanoacrylaatlijm worden beveiligd bij gebruik in circuits met aanraakgevaarlijke
spanningen. Dit geldt niet voor connectoren die worden gebruikt in SELV- en PELV-circuits volgens IEC 61140 (EN
61140, VDE 0140-1).

Aansluitingen die worden gebruikt in circuits met aanraakgevoelige spanningen mogen alleen worden geïnstalleerd
en gebruikt door of onder toezicht van personen met een elektrotechnische opleiding, met inachtneming van de
geldende voorschriften en normen.

Steekverbindingen met beschermingsgraad IP67 en IP68 zijn niet geschikt voor gebruik onder water. Bij gebruik
buitenshuis moeten de stekerverbindingen afzonderlijk tegen corrosie worden beschermd. Meer informatie over de
IP-beschermingsgraden vindt u in het downloadcentrum "Technische informatie".
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