
               1-050 Zamek ćwierćobrotowy Pr14.1 L13.5 
          dla otworu 14.1 , długość 13.5  

 

 Zamek ćwierćobrotowy, zastosowanie         materiał: 

              lewo- i prawostronne. Zamek składa się z        a) 

              trzech elementów, które mogą być ze sobą       -korpus: odlew cynkowy chromowany 

              łączone w zależności od zastosowania.         lub powlekany na czarno lub poliamid 

 -na życzenie dostarczany wstępnie złożony.        czarny 

 -złożony zamek może być montowany do        b) 

   otworu montażowego, opcjonalnie z uchwytem    -uruchomienie: odlew cynkowy, 

   pod palec.            chromowany lub czarny, lub kombinacja 

              PA czarny/odlew cynkowy 

             -śruba i podkładka falista:stal,ocynkowana 

             -klucz: odlew cynkowy 

             c) 

             -język:stal,ocynkowana 

             f) 

             -uchwyt pod palec: poliamid , czarny 

 

 

 

 

 

 

 

 

             a)   korpus     poliamid,      odlew cynkowy,     odlew cynkowy,      klucz         patrz strone 

             a)         czarny            chromowany      czarny     GDZn         patrz strone 

             a)   z nakrętką     220-9020              220-9001   220-9003          patrz strone 

             a)   z nakrętką uziemiającą    220-9021              220-9002   220-9004          patrz strone 

             a)   z nakrętką i sprężyną uziemiającą  220-9022              220-9005   220-9006          patrz strone 

             b)   uruchomienie ze śrubą i podkładką falistą                patrz strone 

             b)   trójkąt 6,5mm            -                220-9101   220-9104  204-0112      patrz strone 

             b)   kwadrat 6mm            -                220-9102   220-9105  204-0111      patrz strone 

             b)  szczelinowe 1,5mm           -                220-9103   220-9106        -         patrz strone 

             b)  z gniazdem sześciokąt SW 4mm          -                220-9118   220-9119        -         patrz strone 

             b)  z gniazdem sześciokąt SW 6mm          -                220-9107          -         -         patrz strone 

             b)  pokrętło motylkowe*     220-9117       -           -         -         patrz strone 

             c)  język H w mm               stal ocynkowana            patrz strone 

             c)      7,5       220-0503             220-0503   220-0503          patrz strone 

             c)    13,5       220-0501             220-0501   220-0501          patrz strone 

             c)    19,5       220-0502             220-0502   220-0502          patrz strone 

             c)  języki specjalne                 1-058 

             c)  opcjonalnie do zamówienia:                  patrz strone 

             c)  wodo- i pyłoszczelność według IP65 przez:                patrz strone 

             d)  O-ring 9,1x1,6mm     220-0601             220-0601                 220-0601          patrz strone 

             e)  płaska uszczelka     220-0701             220-0701   220-0701             patrz strone 

             f)   uchwyt pod palec     220-1301             220-1301   220-1301          patrz strone 

             f)   W przypadku używania uchwytu pod palec wymiar H zmiejsza się o 0,8mm!            patrz strone 

             g)  montaż języka bez O-ringu    220-0001             220-0001   220-0001          patrz strone 

             g)  montaż języka z O-ringiem    220-0002             220-0002   220-0002          patrz strone 

             g) *montaż języka 90° do pokrętła bez O-ringu   220-0006        -           -           patrz strone 

             g) *montaż języka 90° do pokrętła z O-ringiem             220-0007        -           -           patrz strone  


