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 Kleur:

Artikelbeschrijving

Aanwijzing:

Klik - en vast!

De montage van de schroefloze WAGO eindklem is net zo eenvoudig en snel als het vastklikken van een WAGO rijgklem op de draagrail.

Zonder gereedschap!

Rijgklemmen kunnen op deze manier voordelig en betrouwbaar op alle draagrails DIN 35 conform DIN EN 60715 (35 x 7,5 mm; 35 x 15 mm) tegen 
wegglijden worden beveiligd.

Zonder schroeven!

De eindklem wordt in positie gehouden door de twee kleine klemplaten, de centrale onderdelen van de eindklem. Ook bij verticale railmontage.

Klik - en vast!

Met name grootverbruikers kunnen met deze klemmen aanzienlijk op kosten besparen.

Een ander pluspunt: drie opnameprofielen voor alle markeringssystemen voor rijgklemmen van WAGO en een opening voor de in hoogte 
verstelbare groepsschilddragers van WAGO bieden tal van individuele markeringsmogelijkheden.

http://www.wago.com/249-116
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Gegevens
Technical Data

Hoofdfunctie product Montagemateriaal

Montagewijze Draagrail 35

Geometrische gegevens

Breedte 6 mm / 0.236 inch

Hoogte vanaf bovenkant draagrail 28,2 mm / 1.11 inch

Diepte 45 mm / 1.772 inch

Materiaalgegevens

Kleur grijs

Brandlast 0,104 MJ 

Gewicht 3,5 g 

Commerciële gegevens

Product Group 2 (Terminal Block Accessories)

Verpakkingswijze box

Land van oorsprong CN

GTIN 4017332270823

Douanetariefnummer 39269097900

Optionele accesoires
Markeringsmateriaal

 Artikelnummer: 2009-115
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; wit www.wago.com/2009-115

 Artikelnummer: 2009-115/000-002
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; geel

www.wago.com/2009-115
/000-002

 Artikelnummer: 2009-115/000-006
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; blauw

www.wago.com/2009-115
/000-006

 Artikelnummer: 2009-115/000-007
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; grijs

www.wago.com/2009-115
/000-007

 Artikelnummer: 2009-115/000-012 www.wago.com/2009-115

http://www.wago.com/249-116
http://www.wago.com/2009-115
http://www.wago.com/2009-115/000-002
http://www.wago.com/2009-115/000-002
http://www.wago.com/2009-115/000-006
http://www.wago.com/2009-115/000-006
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http://www.wago.com/2009-115/000-012
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 Artikelnummer: 2009-115/000-012
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; oranje

www.wago.com/2009-115
/000-012

 Artikelnummer: 2009-115/000-017
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; Felgroen

www.wago.com/2009-115
/000-017

 Artikelnummer: 2009-115/000-023
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; groen

www.wago.com/2009-115
/000-023

 Artikelnummer: 2009-115/000-024
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; paars

www.wago.com/2009-115
/000-024

 Artikelnummer: 2009-145
Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; wit www.wago.com/2009-145

 Artikelnummer: 2009-145/000-002
Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; geel

www.wago.com/2009-145
/000-002

 Artikelnummer: 2009-145/000-005
Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; rood

www.wago.com/2009-145
/000-005

 Artikelnummer: 2009-145/000-006
Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; blauw

www.wago.com/2009-145
/000-006

 Artikelnummer: 2009-145/000-007
Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; grijs

www.wago.com/2009-145
/000-007

 Artikelnummer: 2009-145/000-012
Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; oranje

www.wago.com/2009-145
/000-012

 Artikelnummer: 2009-145/000-023
Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; groen

www.wago.com/2009-145
/000-023

 Artikelnummer: 2009-145/000-024
Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; paars

www.wago.com/2009-145
/000-024

 Artikelnummer: 2009-163
Groepsschilddrager; grijs www.wago.com/2009-163

 Artikelnummer: 209-112
Groepsschilddrager; wit www.wago.com/209-112

 Artikelnummer: 209-140
Groepsschilddrager; grijs www.wago.com/209-140
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 Artikelnummer: 209-140
Groepsschilddrager; grijs www.wago.com/209-140

 Artikelnummer: 209-141
Groepsschilddrager; grijs www.wago.com/209-141

 Artikelnummer: 209-142
Groepsschilddrager; grijs www.wago.com/209-142

 Artikelnummer: 210-708
Etiketten; voor TP-printer; 9,5 x 25 mm; wit www.wago.com/210-708

 Artikelnummer: 210-808
Etiketten; voor Smart Printer; 9,5 x 25 mm; wit www.wago.com/210-808

 Artikelnummer: 248-501
Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; wit www.wago.com/248-501

 Artikelnummer: 248-501/000-002
Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; geel

www.wago.com/248-501
/000-002

 Artikelnummer: 248-501/000-005
Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; rood

www.wago.com/248-501
/000-005

 Artikelnummer: 248-501/000-006
Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; blauw

www.wago.com/248-501
/000-006

 Artikelnummer: 248-501/000-007
Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; grijs

www.wago.com/248-501
/000-007

 Artikelnummer: 248-501/000-012
Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; oranje

www.wago.com/248-501
/000-012

 Artikelnummer: 248-501/000-017
Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; Felgroen

www.wago.com/248-501
/000-017

 Artikelnummer: 248-501/000-023
Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; groen

www.wago.com/248-501
/000-023

 Artikelnummer: 248-501/000-024
Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; paars

www.wago.com/248-501
/000-024

 Artikelnummer: 249-105
Groepsschilddrager; grijs www.wago.com/249-105

 Artikelnummer: 249-118 www.wago.com/249-118
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 Artikelnummer: 249-118
Groepsschilddrager; grijs

www.wago.com/249-118

 Artikelnummer: 249-119
Groepsschilddrager; grijs www.wago.com/249-119

 Artikelnummer: 249-120
Groepsschilddrager; wit www.wago.com/249-120

 Artikelnummer: 709-118
Groepsschilddrager; grijs www.wago.com/709-118

 Artikelnummer: 709-119
Groepsschilddrager; grijs www.wago.com/709-119

 Artikelnummer: 793-501
WMB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; wit www.wago.com/793-501

 Artikelnummer: 793-501/000-002
WMB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; geel

www.wago.com/793-501
/000-002

 Artikelnummer: 793-501/000-005
WMB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; rood

www.wago.com/793-501
/000-005

 Artikelnummer: 793-501/000-006
WMB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; blauw

www.wago.com/793-501
/000-006

 Artikelnummer: 793-501/000-007
WMB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; grijs

www.wago.com/793-501
/000-007

 Artikelnummer: 793-501/000-012
WMB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; oranje

www.wago.com/793-501
/000-012

 Artikelnummer: 793-501/000-017
WMB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; Felgroen

www.wago.com/793-501
/000-017

 Artikelnummer: 793-501/000-023
WMB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; groen

www.wago.com/793-501
/000-023

 Artikelnummer: 793-501/000-024
WMB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; paars

www.wago.com/793-501
/000-024

 Artikelnummer: 793-5501
WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; 
opklikbaar; wit

www.wago.com/793-5501

 Artikelnummer: 793-5501/000-002 www.wago.com/793-5501
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 Artikelnummer: 793-5501/000-002
WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; 
opklikbaar; geel

www.wago.com/793-5501
/000-002

 Artikelnummer: 793-5501/000-005
WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; 
opklikbaar; rood

www.wago.com/793-5501
/000-005

 Artikelnummer: 793-5501/000-006
WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; 
opklikbaar; blauw

www.wago.com/793-5501
/000-006

 Artikelnummer: 793-5501/000-007
WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; 
opklikbaar; grijs

www.wago.com/793-5501
/000-007

 Artikelnummer: 793-5501/000-012
WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; 
opklikbaar; oranje

www.wago.com/793-5501
/000-012

 Artikelnummer: 793-5501/000-017
WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; 
opklikbaar; groen

www.wago.com/793-5501
/000-017

 Artikelnummer: 793-5501/000-023
WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; 
opklikbaar; Felgroen

www.wago.com/793-5501
/000-023

 Artikelnummer: 793-5501/000-024
WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; 
opklikbaar; paars

www.wago.com/793-5501
/000-024

Downloads
Documentatie

Aanbestedingstekst

249-116
X81 - Datei

19 feb. 2019 xml
2,7 kB

Download

249-116
doc - Datei

31 aug. 2017 doc
24,1 kB

Download

CAx-gegevens

CAD-gegevens

2D/3D Models 249-116 URL Download

http://www.wago.com/249-116
http://www.wago.com/793-5501/000-002
http://www.wago.com/793-5501/000-002
http://www.wago.com/793-5501/000-005
http://www.wago.com/793-5501/000-005
http://www.wago.com/793-5501/000-006
http://www.wago.com/793-5501/000-006
http://www.wago.com/793-5501/000-007
http://www.wago.com/793-5501/000-007
http://www.wago.com/793-5501/000-012
http://www.wago.com/793-5501/000-012
http://www.wago.com/793-5501/000-017
http://www.wago.com/793-5501/000-017
http://www.wago.com/793-5501/000-023
http://www.wago.com/793-5501/000-023
http://www.wago.com/793-5501/000-024
http://www.wago.com/793-5501/000-024
https://www.wago.com/be-nl/d/2257950
https://www.wago.com/be-nl/d/2257968
https://www.wago.com/be-nl/d/3D_URLS_249-116
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Monteren

- en vast!Opklikken

CAE data

EPLAN Data Portal 249-116 URL Download

WSCAD Universe 249-116 URL Download

ZUKEN Portal 249-116 URL Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 249-116
Schroefloze eindklem; 6 mm breed; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; grijs

URL Download

Gebruiksinstructies

http://www.wago.com/249-116
https://www.wago.com/be-nl/d/EPLAN_URLS_249-116
https://www.wago.com/be-nl/d/WSCAD_URLS_249-116
https://www.wago.com/be-nl/d/Zuken_URLS_249-116
https://www.wago.com/be-nl/d/ComplianceLinkMediaContainer_249-116
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De eindklem losmaken van de draagrail.

http://www.wago.com/249-116
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