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Oznacznik kabli z tworzywa - KMK 4 - 1005305
Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika.
Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)

Oznaczniki kablowe z tworzywa sztucznego, bez opaski, opis paskami wtykanymi ESL..., EST... lub duży
arkusz ES/KMK 3-GB, mocowanie opaską kablową PKB, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm

Właściwości produktu

 Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie wtykane tabliczki oznaczników kablowych z tworzywa indywidualnie według instrukcji
klienta

 Opisana wtykana tabliczka chroniona jest przed zabrudzeniem i wpływami otoczenia pokrywą

 Oznaczniki kablowe z tworzywa sztucznego do oznaczania i krępowania wiązek przewodów i kabli w pomieszczeniach

Dane handlowe
Jednostka opakowania 50 pcs

Minimalne zamówienie 50 pcs

GTIN

Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0.00228 KGM

Numer taryfy celnej 39269097

Kraj pochodzenia Niemcy

Dane techniczne

Wymiary
Wysokość 17 mm

szerokość (a) 40 mm

Warunki środowiskowe
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 80 °C

Informacje ogólne
Kolor przezroczysty

Zawarte materiały nie zawiera silikonu ani halogenu

Materiał Polietylen

Oznaczenie rodzaju montażu Montaż opaski kablowej
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Oznacznik kabli z tworzywa - KMK 4 - 1005305
Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0 24190219

eCl@ss 4.1 24190219

eCl@ss 5.0 27149103

eCl@ss 5.1 27141137

eCl@ss 6.0 27400401

eCl@ss 7.0 27400401

eCl@ss 8.0 27400401

ETIM

ETIM 2.0 EC000761

ETIM 3.0 EC000761

ETIM 4.0 EC000761

ETIM 5.0 EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811

UNSPSC 7.0901 39121410

UNSPSC 11 39121410

UNSPSC 12.01 39121410

UNSPSC 13.2 39121410

Akcesoria

Akcesoria

Oznaczenie przewodów

Szyld wtykany - EMT (40X17)R - 0817293

Szyld wtykany, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X,
THERMOMARK S1.1, Rodzaj montażu: Wsuwanie, średnica kabla: 16-35 mm, Wielkość pola opisowego: 40 x 17
mm

 
 

Oznaczenie urządzeń

Szyldzik zapadkowy - US-EMP (40X17) - 0829437

Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK CARD, Rodzaj montażu:
zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, Wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm
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Oznacznik kabli z tworzywa - KMK 4 - 1005305
Akcesoria

Oznaczniki przewodów, z opisem

Szyld wtykany - EMT (40X17)R CUS - 0824385

Szyld wtykany, Możliwość zamówienia wierszami, biały, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: Wsuwanie,
średnica kabla: 16-35 mm, Wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm

 
 

Oznaczniki złączy, bez opisu

Taśma wtykana - ESL 40X17 - 0808095

Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, Ploter, perforowany,
Rodzaj montażu: Wsuwanie, Wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm

 
 

Oznaczniki złączy, z opisem

Taśma wtykana - ESL 40X17 CUS - 0824403

Taśma wtykana, Możliwość zamówienia po łuku, biały, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: Wsuwanie,
Wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm
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