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Příslušenství

Termín dodání min. 3-6 týdny od data objednání.  

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 Přechodky 

obj. číslo popis cena

10305--------00 proudová přechodka - 2-pin 659

10305LA------00 proudová přechodka s kovovými úchyty  - 2-pin 835

10306--------00 proudová přechodka  - 3-pin 924

10306LA------00 proudová přechodka s kovovými úchyty  - 3-pin 1 085

10259--------00 zápustná přechodka - 4-pin 1 948

10262--------00 přechodka na povrch - 4-pin 1 948

10318-30-----00 kabelová přechodka vnější -komplet -niklovaná,30cm 474

10318-1-10---00 niklovaná hadice pro k.přechodku -metráž 10m 5 501

10318B1-10--00 hnědá hadice pro k.přechodku -metráž 10m 3 207

10318W-1-10--00 bílá hadice pro k.přechodku -metráž 10m 3 207

10318-2------00 koncovka na nikl. Hadici -bílá 53

10318B-2-----00 koncovka na nikl. Hadici -hnědá 53

10318B-------00 kabelová přechodka vnější -komplet -hnědá,30cm 319

10318W------00 kabelová přechodka vnější -komplet -bílá,30cm 319

10312-10-----00 kabelová přechodka zadlabací pro kov. a plast,dlouhá,L=330 mm,nikl. 839

10312-10-10--00 kabelová přechodka zadlabací pro kov. a plast,dlouhá, L=330 mm,nikl. se 2 pouzdry 944

10312-20-----00 kabelová přechodka zadlabací pro kov. a plast,dlouhá, L=519 mm,nikl. 925

10312-20-20--00 kabelová přechodka zadlabací pro kov. a plast,dlouhá, L=519 mm,nikl. se 2 pouzdry 1 077

10312-11-----00 kabelová přechodka zadlabací pro kov. a plast,krátká -bez pouzdra 319
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10312-11-----00 kabelová přechodka zadlabací pro kov. a plast,krátká -bez pouzdra 319

10312-21-----00 kabelová přechodka zadlabací pro kov. a plast,dlouhá -bez pouzdra 372

10314-10-----00 kabelová přechodka zadlabací pro dřevo,kov. a plast,krátká 1 606

10314-10-10--00 kabelová přechodka zadlabací pro dřevo,kov. a plast,kráítká se 2 pouzdry 1 717

10314-20-----00 kabelová přechodka zadlabací pro dřevo,kov. a plast,dlouhá 1 809

10314-20-20--00 kabelová přechodka zadlabací pro dřevo,kov. a plast,dlouhá se 2 pouzdry 1 905

10314-11-----00 kabelová přechodka zadlabací pro dřevo,kov. a plast,krátká - bez pouzder

10313--------00 montážní set pro krátkou kab. Přechodku šířka 25 mm 183

10313-24-----00 montážní set pro dlouhou kab. Přechodku šířka 24 mm 332

 

obj. číslo popis cena

875-10--------00 zámkový kontakt s kapsou, bez kr. plechu, s kabelem 4 m 1 008

875-10-12240-01 zámkový kontakt s kapsou, s kr. plechem, s kabelem 4 m 1 260

878----------00 zámkový kontakt samostatný, s kabelem 4 m 1 313

Dveřní kontakty

obj. číslo popis cena

10400--------00 dveřní kontakt půlkulatý -plast bílý, 2A 660

10415--------00 dveřní kontakt pinový -plast bílý, 2A 921

10405.10-----00 dveřní kontakt plochý -kovový šíře 25,5 mm,výška 9 mm s kabelem 4 m 1 514

10405.10R----00 dveřní kontakt půlkulatý -kovový šíře 25,5 mm,výška 9 mm s kabelem 4 m 1 514

Zámkové protikusy

obj. číslo popis cena

802----------00 zámkový protikus -čelní, šedý 419

804----------00 zámkový protikus -boční, šedý 870

807-10-------00 zámkový protikus -čelní, -nerez, -nastavitelný, 110 x 24 mm 1 195

807-11-------00 zámkový protikus -čelní, -nerez, -nastavitelný, 135 x 20 mm 1 195

807-12-------00 zámkový protikus -čelní, -nerez, -nastavitelný, 110 x 24 mm, s radiusem 1 195

807-13-------00 zámkový protikus -čelní, -nerez, -nastavitelný, 135 x 20 mm, s radiusem 1 195


