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Link do produktu: https://taniegsm.com.pl/bateria-cr17450se-r-cr17450se-rl-30v-do-sterownikow-fanuc-p-32.html

Bateria CR17450SE-R CR17450SE-RL
3.0V do sterowników Fanuc
Cena brutto

62,00 zł

Cena netto

50,41 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

Zamów do 16:00 - wysyłka tego samego
dnia roboczego

Numer katalogowy

CR17450BL-RL

Kod producenta

CR17450BL-RL

Producent

Zamiennik

Producent

Zamiennik oryginalnego produktu

Opis produktu
Opis produktu: Bateria CR17450SE-R CR17450SE-RL 3.0V do
sterowników Fanuc
1) Instytucje budżetowe (szkoły, gminy, urzędy, firmy państwowe) mogą dokonywać zakupów z odroczonym terminem
płatności.
2) Do zrobienia zakupów nie wymagamy logowania ani zakładania konta w sklepie.
3) Przyjmujemy również zamówienia telefoniczne.
Bateria CR17450SE-R do sterowników Fanuc jest wykonana z ogniwa wysokoprądowego litowego o napięciu 3.0V.
Oferowane ogniwo jest zakończone wtyczką (2 piny) i gotowe do montażu w maszynach, gdzie zainstalowano elektronikę PLC firmy Fanuc.
Oferowane przez nasz sklep internetowy baterie CR17450SE-RL są produktem jednorazowym i nie da się ich zastąpić ładowalnymi
akumulatorami.
Baterie CR17450SE-R (z wtyczką) przed wysyłką są sprawdzane i nie wymagają już depasywacji.
Prosimy pamiętać, aby jednorazowych baterii litowych nigdy nie wrzucać do ognia i nie próbować ponownie ich naładować!
Oferowany przez nas produkt jest zamiennikiem, w 100% zgodnym z oryginalnym produktem firmy Sanyo / FDK.
Zastępuje poniższe baterie litowe o napięciu 3.0V:
BR-A z wtyczką Fanuc
BR-AE z wtyczką Fanuc
CR8LHC z wtyczką Fanuc
CR8-LHC z wtyczką Fanuc
17450ER-CX
17450ERCX
25C3891
A02B-0200-K102
A02B0200K102
A55DELTA
A98L00310012
A98L-0031-0012
CR17450E-RL
CR17450ERL
CR17450SER
CR17450SE-R
CR17450SER
CR17450SE-RL
CR17450SERL
LIT5110

wygenerowano w programie shopGold

LITH46
LITH-46

Parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne:
Wymiary baterii: 17.0x45.0 mm
Zakres temperatur pracy: -55° do +85°C.
Waga: 26g.
Pojemność: 2200mAh (2.2Ah)
Napięcie: 3.0V
Wymiar ogniwa:
Czy można ładować: Nie
Wtyczka: Zamontowana (2 piny)
Czas przechowywania: do 10 lat w temperaturze pokojowej.
Samorozładowanie baterii: poniżej 1% pojemności nominalnej rocznie.
Wymienna bateria litowa CR17450SE-R CR17450SE-RL do zastosowania w
programowalnych sterownikach logicznych i komputerach przemysłowych Fanuc.
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