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https://www.eibabo.nl/siemens/continulichtmodule-24v-ac-geel-8wd4220-5ad-eb10716138

Continulichtmodule 24V AC geel 8WD4220-5AD
Siemens
8WD4220-5AD
4011209375222 EAN/GTIN

80,00 EUR incl. btw**
plus verzendkosten

1 dagen* (DEU)

Functie Continu licht, Kleur geel, Buitendiameter 50 mm, Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz 24 V, Type spanning AC/DC, Lampen LED, Kleur behuizing Overige,
Beschermingsgraad (IP) IP54Uitgebreide artikelbeschrijving voor Continulichtmodule 24V AC geel Extra artikelbeschrijvingGrote gebruikswaarde en fantastische kwaliteit. Het
aangeboden artikel is afkomstig uit de productie van Siemens, het artikelnummer van dit product is EB10716138. Het product behoort tot de artikelgroep Optische module
signaalzuil en staat in de eibabo® shop-catalogus Elektrisch materiaal. Een goede prijs-kwaliteitsverhouding is kenmerkend voor dit artikel. Dit populaire artikel wordt vaak door
klanten in onze shop gekocht. Voor dit artikel zijn helaas zijn nog geen 3D-weergaven met hoge resolutie beschikbaar. Onze interne 3D-fotostudio werkt momenteel nog aan
de productafbeeldingen voor dit artikel. Bestel nu dit geweldige product van Siemens! Een overzicht met meer gegevens en informatie over het product vindt u hier:
Artikelnummer fabrikant: 8WD4220-5AD EAN/GTIN: 4011209375222 Douanetariefnummer: 85318070 Land van herkomst van het artikel: Duitsland Fabrikantprogramma:
"8WD4" Specificaties en eigenschappen Functie: Continu licht Kleur: geel Buitendiameter: 50 mm Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz: 24 V Type spanning: AC/DC Lampen: LED
Beschermingsgraad (IP): IP54 Productaanbevelingen, optionele accessoires & alternatieve artikelen Andere klanten kochten ook deze artikelenHeel vaak kopen onze klanten
samen met Continulichtmodule 24V AC geel, Siemens, 8WD4220-5AD ook de volgende populaire artikelen: Hulpcontactblok 1 NO / 1 NC Schneider Electric, ZB5AZ105
Hulpcontactblok 0 NO / 1 NC Schneider Electric, ZBE102 Oppervlakte behuizing Schneider Electric, XALD01 Aanbeveling voor andere relevante artikelenVaak worden bij
eibabo® samen met Continulichtmodule 24V AC geel de volgende bijzonder populaire artikelen gezocht en gekocht: Miniatuur stroomonderbreker 1-polig C10A Siemens,
5SY4110-7 Miniatuur stroomonderbreker 2-polig C16A Siemens, 5SY4216-7 Lastschakelaar 3-polig 20A Eaton, T0-2-1/I1/SVB Het artikel Continulichtmodule 24V AC geel
wordt vaak gezocht bij de volgende onderwerpen: 8WD4, Indicatielampje of Lichte element van de duur van. Onder de zoekterm Optische module signaalzuil kunt u andere
soortgelijke of aanverwante producten vinden. Meer interessante artikelen van deze fabrikant vindt u via de volgende link: Siemens
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