
Illustration Stiftkonfigurationsritningar Skalritning

Kontaktarrangemang
(anslutningssidan)

Tekniska data

Allmänna värden

Artikelnummer
72 9137 500 04

Kontakttyp 4-vägs distributör
Version Distributör
Kopplingsmetod snap-in
Kontakttermineringstyp fastgjuten på kabeln
Skyddsklass IP67

Produktdatablad
Miniatyr stickkontakt

Produktbeskrivning Snap-In IP67 4-vägs distributör, antal poler: 3, oskärmad, fastgjuten på kabeln, IP67, 3 x 0,75 mm²
   
Area Snap-In IP67 Serie 720
Beställningsnummer 72 9137 500 04

Datum: 25.05.2023



Tvärsnitt ledare 0,75 mm²
Temperaturområde från / till -40 °C / 85 °C
Mekanisk livslängd > 500 anslutningscykler
Vikt (gr) 442.79
Tullvarukod 85369010

Elektriska värden

Märkspänning 250 V
Märkt impulsspänning 2500 V
Märkström (40°C) 7,0 A
Isoleringsmotstånd > 10⁸ Ω
Nedsmutsningsgrad 2
Isolationsgrupp II
EMC godkänd oskärmad

Material

Material kontakthus PA66 (UL94 HB)
Material kontaktinsats PA svart
material kontaktelement CuSn (brons)
Plätering kontaktelement Au (guld)
REACH SVHC CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP-nummer SCIP-number not available

Klassificeringar

eCl@ss 11.1 27-06-03-11
ETIM 9.0 EC002638

CE-försäkran om överensstämmelse

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

Kabeldata - Kabelns struktur

Tvärsnitt 3 x 0,75 mm²

Produktdatablad
Miniatyr stickkontakt

Produktbeskrivning Snap-In IP67 4-vägs distributör, antal poler: 3, oskärmad, fastgjuten på kabeln, IP67, 3 x 0,75 mm²
   
Area Snap-In IP67 Serie 720
Beställningsnummer 72 9137 500 04

Datum: 25.05.2023



TILLVERKARINTYG

för delnr: 72 9137 500 04 25.05.2023

With regard to the

förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och -rådet
från den 18 december 2006

om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inrättandet av en
europeisk kemikaliemyndighet, om ändring av direktiv 1999/45/EG och om upphävande av rådets

förordning (EEG) nr 793/93, kommissionens förordning (EG) nr 1488/94, rådets direktiv 76/769/EEG
och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.

Med REACH-förordningen har EU skapat ett enhetligt system för registrering (”Registration”),
utvärdering (”Evaluation”), godkännande (”Authorisation”) och begränsning (”Restriction”) av kemikalier
(”CHemicals”) – förkortat REACH. Syftet med denna förordning är att säkerställa en hög skyddsnivå för
människors hälsa och för miljön.

Företaget Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG bekräftar härmed att de agerar som
efterföljande användare (producent av produkter) i enlighet med ovan nämnda förordning.

Vi ombesörjer alla råvaror och/eller preparat som kontakterna består av från leverantörer som redan
har registrerat eller förregistrerat alla ämnen, inklusive de som finns i preparaten. De produkter som
företaget levererar behöver inte registreras.

När det gäller artikel 33 avsnitt 1 i REACH-förordningen uppfyller Franz Binder GmbH & Co. Elektrische
Bauelemente KG sin skyldighet att lämna information i enlighet med:

En uppdaterad förteckning över kandidater (lista över ämnen som är mycket viktiga för godkännande,
från och med 2023-01-17 se: https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table) i enlighet med artikel 59
(1, 10) i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) har offentliggjorts.
Ovanstående artikel innehåller följande ämnen i den nuvarande kandidatlistan i koncentrationer på mer
än 0,1 viktprocent:

CAS 7439-92-1 (Lead)

Kontakta vårt team för produktefterlevnad (Product-Compliance) vid frågor:

Franz Binder GmbH & Co.
Elektrische Bauelemente KG
Postfach 1152 • 74148 Neckarsulm
Rötelstraße 27 • 74172 Neckarsulm

Telefon +49 7132 325-0
Fax +49 7132 325-150
info@binder-connector.de
www.binder-connector.com

Datum: 25.05.2023



TILLVERKARINTYG

för delnr: 72 9137 500 04 25.05.2023

avseende

DELEGERAT DIREKTIV (EU) 2015/863 AV KOMMISSIONEN
31 mars 2015

ändring av bilaga II till Europaparlamentets och -rådets direktiv 2011/65/EU med avseende på
förteckningen över ämnen som är begränsade

I direktiv 2011/65/EU fastställs bestämmelser för begränsning av användningen av farliga ämnen i
elektriska och elektroniska produkter för att bidra till skyddet av människors hälsa och miljön, inklusive
miljövänlig återvinning och bortskaffande av gammal elektrisk och elektronisk utrustning.

BILAGA II
Ämnen som omfattas av restriktioner, i enlighet med artikel 4 avsnitt 1 och högsta tillåtna
koncentrationer i homogena material i viktprocent

Bly (0,1 %) kvicksilver (0,1 %) kadmium (0,01 %) sexvärt krom (0,1 %) polybromerade bifenyler (PBB)
(0,1 %) polybromerad difenyleter (PBDE) (0,1 %) di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) (0,1 %) butylbensylftalat
(BBP) (0,1 %) dibutylftalat (DBP) (0,1 %) diisobutylftalat (DIBP) (0,1 %)

Företaget Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG bekräftar härmed att alla
standardartiklar uppfyller ovan nämnda direktiv. Våra produkter innehåller inte något av de angivna
förbjudna ämnena som överstiger de högsta tillåtna angivna koncentrationerna med beaktande av de
undantag som anges i bilaga III till direktiv 2011/65/EU.

Uppfyller RoHS III med undantag 6c

Kontakta vårt team för produktefterlevnad (Product-Compliance) vid frågor:

Franz Binder GmbH & Co.
Elektrische Bauelemente KG
Postfach 1152 • 74148 Neckarsulm
Rötelstraße 27 • 74172 Neckarsulm

Telefon +49 7132 325-0
Fax +49 7132 325-150
info@binder-connector.de
www.binder-connector.com

Datum: 25.05.2023



TILLVERKARDEKLARATION

för delnr: 72 9137 500 04 25.05.2023

med hänsyn till

Förklaring om överensstämmelse med Kina RoHS – komponenter

Vi förklarar härmed att denna produkt uppfyller de kinesiska märkningskraven.
Denna produkt kan återvinnas och användas säkert under sin miljövänliga användningsperiod om 50 år.
Dessa artiklar kommer endast att säljas som komponenter för tillverkning. Enligt den elektroniska
industristandarden SJ/T 11364-2014 behöver den inte märkas med miljövänlig användningsperiod
(EFUP). Denna produkt ska återvinnas efter att dess användningsperiod för miljöskydd har löpt ut
eftersom den kan innehålla ämnen eller element som visas i följande tabell:

Farligt ämne

Artikelnamn Bly
(Pb)

Kvicksilver
(Hg)

Kadmium
(Cd)

Sexvärt
Krom

(Cr(VI))

Polybromerade
bifenyler

(PBB)

Polybromerade
difenyl

etrar (PBDE)
Kontakter X O O O O O

Denna tabell är upprättad i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.

O: Indikerar att nämnda farliga ämne som finns i alla de homogena materialen för denna del är under
gränskravet för GB/T 26572

X: Indikerar att nämnda farliga ämne som finns i minst ett av de homogena material som används för
denna del är över gränskravet i GB/T 26572

Tabellen visar var dessa ämnen kan hittas i denna elektriska och elektroniska produkt.

Kontakta vårt team för produktefterlevnad (Product-Compliance) vid frågor:

Franz Binder GmbH & Co.
Elektrische Bauelemente KG
Postfach 1152 • 74148 Neckarsulm
Rötelstraße 27 • 74172 Neckarsulm

Telefon +49 7132 325-0
Fax +49 7132 325-150
info@binder-connector.de
www.binder-connector.com

Datum: 25.05.2023



EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkare Franz Binder GmbH & Co.
Elektrische Bauelemente KG
Rötelstraße 27
D-74172 Neckarsulm

Beställningsnummer 72 9137 500 04
Produkt
Serie Snap-In IP67 Serie 720

Denna produkt uppfyller kraven enligt följande EU-direktiv:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av
medlemsstaternas lagar beträffande marknadstillgång av elektrisk utrustning avsedd för användning
inom vissa spänningsgränser (omarbetning).
Följande harmoniserade standarder har tillämpats för bedömning av överensstämmelse:

EN 60204-1:2018;EN 60529:1991

Referenser till standarder gäller för referenser till motsvarande tillägg, om dessa tillägg är listade till
respektive direktiv i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna försäkran om överensstämmelse är utgiven under tillverkarens fulla ansvar.

Neckarsulm, 2020-06-30

i.A. Markus Grimm
Product Compliance Manager

Franz Binder GmbH & Co.
Elektrische Bauelemente KG
Postfach 1152 • 74148 Neckarsulm
Rötelstraße 27 • 74172 Neckarsulm

Telefon +49 7132 325-0
Fax +49 7132 325-150
info@binder-connector.de
www.binder-connector.com

Datum: 25.05.2023



UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer Franz Binder GmbH & Co.
Elektrische Bauelemente KG
Rötelstraße 27
D-74172 Neckarsulm

Object of the declaration Connector (COC)
Product 72 9137 500 04

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant UK-Regulations and UK-
Guidelines:

The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
STATUTORY INSTRUMENTS

2016 No. 1101
CONSUMER PROTECTION

HEALTH AND SAFETY

References of standards and/ or technical specifications applied for this declaration of conformity, or
parts thereof:

2016 No. 1101: EN 61984:2009

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Neckarsulm, 2021-09-17

i.A. Markus Grimm
Product Compliance Manager

Franz Binder GmbH & Co.
Elektrische Bauelemente KG
Postfach 1152 • 74148 Neckarsulm
Rötelstraße 27 • 74172 Neckarsulm

Telefon +49 7132 325-0
Fax +49 7132 325-150
info@binder-connector.de
www.binder-connector.com

Datum: 25.05.2023
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