
               1-110 Zamek ćwierćobrotowy Pr20.1 L30-60 
          dla otworu 20.1 , długości 30/40/50/60 

 

 Zamek ćwierćobrotowy z przedłużoną obudową            materiał: 

 -zastosowanie lewo- i prawostronne               -obudowa: odlew cynkowy, 

                -zamek składa się z trzech podstawowych elementów             chromowany lub czarny 

                 a, b i c, które można ze sobą łączyć w zależności                     -nakrętka: stal, ocynkowana 

                 od zastosowania.                  -nakrętka uziemiająca i 

                -Na życzenie zamek może być dostarczany    adapter: odlew cynkowy, 

                 wstępnie złożony.     surowy 

                -Zastosowanie adaptera przy uruchomień jest do wyboru,    -zacisk uziemiający: 

                 jednak przy uchwytu      stal nierdzewna 

                 gwiazdkowym i pokrędłach konieczne. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

             a)     TS               adapter f)         patrz strone 

             a)     Gl      maks.      obudowa   GDZn, chromowany GDZn, czarny              ze śrubą         patrz strone 

             a)     30         20         z nakrętką             200-9011      200-9013       200-9031         patrz strone 

             a)     30         20         z nakrętką uziemiającą            200-9012      200-9014       200-9031         patrz strone 

             a)     36         26         z nakrętką             200-9015      200-9017       200-9032         patrz strone 

             a)     36         26         z nakrętką uziemiającą            200-9016      200-9018       200-9032         patrz strone 

             a)     40         30         z nakrętką             200-9019                        200-9021       200-9033         patrz strone 

             a)     40         30         z nakrętką uziemiającą            200-9020      200-9022       200-9033         patrz strone 

             a)     50         40         z nakrętką             200-9023      200-9025       200-9034         patrz strone 

             a)     50         40         z nakrętką uziemiającą            200-9024      200-9026       200-9034         patrz strone 

             a)     60         50         z nakrętką             200-9027      200-9029       200-9035         patrz strone 

             a)     60         50         z nakrętką uziemiającą            200-9028      200-9030       200-9035         patrz strone 

             b)  uruchomienia                 1-101 

             c)   języki standardowe                1-102 

             c1) języki specjalne                    1-260, 1-262, 1-264 

             c)   montaż języka 90° do uchwytu bez O-ringu           200-0019      200-0019       200-0019         patrz strone 

             c)   montaż języka 90° do uchwytu z O-ringiem           200-0033      200-0033       200-0033         patrz strone 

             d)   klucze                  6-100 

             c)   dalsze wyposażenie                    1-270, 1-275, 1-115 

             c)   opcjonalnie do zamówienia:                  patrz strone 

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

             f1) O-ring 9x3,5mm    839-3771.00-00935      839-3771.00-00935    839-3771.00-00935  patrz strone 

             g)  płaską uszczelkę              200-0901      200-0901       200-0901         patrz strone 

             g)  montaż adaptera bez O-ringu             200-0003      200-0003       200-0003         patrz strone 

             g)  montaż adaptera z O-ringiem             200-0004      200-0004       200-0004         patrz strone 


