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Přepínač zátěže 6pólový 20A T0-6-8370/Z
Eaton
T0-6-8370/Z
010380
4015080103806 EAN/GTIN

1290,52 CZK vč. DPH**
bez Přepr. náklady

11 Dny* (DEU)

Provedení Přepínač, Počet pólů 6, S nulovou polohou ne, Jmenovitý trvalý proud Iu 20 A, Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V 4 kW, Krytí (IP), čelní strana IP65, Vhodné
pro podlahové upevnění ne, Vhodné pro čelní upevnění ne, Vhodné pro montáž rozváděče ne, Vhodné pro mezistavbu ano, Kompletní zařízení ve skříni ne, Provedení
ovládacího prvku Páčka, Druh připojení, okruh hlavního proudu Š roubová přípojkaRozšířený popis výrobku Přepínač zátěže 6pólový 20A Doplňkový popis výrobkuSkvělá a
přesvědčivá kvalita: Tento výrobek je vyráběn výrobcem Eaton, tento výrobek najdete pod číslem výrobku EB10724582. V katalogu Elektroinstalační materiál obchodu eibabo®
je tento výrobek zařazen ve skupině zboží Výkonový spínač. Obdržíte skvělý výrobek za příznivou cenu! Pro toto oblíbený výrobek se rozhodlo již mnoho zákazníků obchodu
eibabo®. Pro tento výrobek bohužel ještě nejsou k dispozici exkluzivní náhledy 3D ve vysokém rozlišení. V našem vlastním fotostudiu 3D již pracujeme na přípravě snímků
tohoto výrobku. Rozhodněte se také vy pro tento vynikající výrobek od výrobce Eaton! Další informace a údaje k výrobku uvádíme na stránkách: Číslo výrobku výrobce:
T0-6-8370/Z Obj. číslo výrobce: 010380 EAN/GTIN: 4015080103806 Číslo celní sazby: 85365019 Země původu zboží: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Program výrobce: "T0" Zvláštnosti a vlastnosti Provedení: Přepínač Počet pólů: 6 Jmenovitý trvalý proud Iu: 20 A Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V: 4 kW Krytí (IP),
čelní strana: IP65 Vhodné pro mezistavbu: ano Provedení ovládacího prvku: Páčka Druh připojení, okruh hlavního proudu: Š Doporučení k výrobku, volitelné příslušenství a
alternativní zboží Také často kupované výrobkyK výrobku Přepínač zátěže 6pólový 20A, Eaton, T0-6-8370/Z si jiní zákazníci velmi často kupují i toto zboží: Pojistný kroužek
pro šroubovací kabel M16 OBO, 116 M16 LGR PA Pojistný kroužek pro šroubovací kabel M20 OBO, 116 M20 LGR PA Dráha 40x60mm OBO, LKM40060FS Doporučení k
dalšímu relevantnímu výrobkuZvláště oblíbené výrobky, které zákazníci obchodu eibabo® často hledají nebo potřebují k výrobku Přepínač zátěže 6pólový 20A, je:
Kombinovaný svodič pro energetické systémy Dehn, DV M TN 255 Přepěťová ochrana pro napájení Dehn, DG M TN 275 Neozářená pojistka D01 16A Mersen,...
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CELOSVĚTOVÝ OBCHOD
Imagefilm eibmarkt®

99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ
>500 000 zák. po celém světě

DHL TRACK & TRACE
Sledování zásilky

VYŘÍZENÍ REKLAMACE
Kulantně a 100% bezpečně

20 LET ZKUŠENOSTÍ
V celosvět. zásilk. obchodu

LIVE CHAT OBJEDN.
S historií objedn.

KRÁTKÁ D. LHŮTA
Zboží na skladě

ZPĚTNÁ ÚHRADA
Během 14 dnů

OCHRANA ÚDAJŮ
Záruka
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* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).
** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách
mimo EU.
eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

