
               2-090 Pokrętło obrotowe RS PrC 
          dla otworu montażowego C , do okrągłych baskwili, dla wkładek profilowych , wkładek 
                lub zamków szyfrowych 

 

  

 Pokrętło obrotowe z rączką odchylną o   materiał: 

                kątcie otwierania 90°.    a) do a4),b),b1),d) do d2), f) i f1) 

                -możliwość zamykania za pomocą wkładek   -pokrętło obrotowe: poliamid czarny, 

                 bębenkowych profilowych z kołkiem zamykania   lub GDZn  chromowany lub czarny 

                 o stopniu 90° lub 45° , wkładek cylindrowych, -niecka: poliamid, czarny 

                 uruchomień lub zamków szyfrowych.  d3) i d4) 

                -zastosowanie lewo- i prawostronne  -pokrętło obrotowe: GDZn , czarny 

                -wodo- i pyłoszczelność zgodnie IP65 według -niecka: poliamid, czarny 

                 DIN EN 60529     d5), e) do e3) 

                -wymiary wycięć w wersji C patrz strone 3-010 -pokrętło obrotowe: poliamid, czarny 

       -niecka: poliamid, czarny 

       i) 

       -urządzenie uziemiające: stal 1.4310 
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             a)   pokrętło obrotowe do wkładek bębenkowych na    odlew cynkowy         odlew cynkowy poliamid        patrz strone  

             c)   montaż z nasadką (IP65)        chromowany   czarny     czarny          250 

             a)   do wkładki bębenkowej profilowej długość 40mm         107-9225              107-9226                 207-9282         250 

             a1) jak a) ale z osłoną na wkładke i możliwość plombować                 -              107-9227                 207-9283         250 

             a2) jak a1) ale o 5mm podwyższony dla wkładek długość 45mm           -              107-9228                 207-9284         250 

             a)                      250 

             a3) pokrętło obrotowe DESIGN                   250 

             a3) na okrągły wkład bez osłony bębenkowej                 -      -                 207-9288         250 

             a3) na okrągły wkład i z osłoną bębenkową                  -      -                 207-9289         250 

             a3) na podłużny wkład bez osłony bębenkowej                 -      -                 207-9290         250 

             a3) rysunek wkładek okrągłych i podłużnych jak i montaż            3-153 

             a4) jak a) ale z bolcem na kłódkę                   -              107-9282         -          250 

             a)   pokrętło obrotowe, niecka ze zaczepem hakowym (nie IP65)               250 

             b)   bez osłony bębenkowej          na zapytanie          na zapytanie               107-9254         250 

             b1) z osłoną bębenkową           na zapytanie          na zapytanie 107-9255         250 

             c)    wkładki bębenkowe-profilowe według DIN 18252            2-140 

             c)                      250 

             d)   pokrętło obrotowe z wkładą cylindrową,    odlew cynkowy         odlew cynkowy poliamid         250 

             d)   bez osłony bębenkowej, dla montażu z nasadką (IP65)     chromowany   czarny        czarny          250 

             d)   na jeden kod klucza DIRAK 1333*           107-9201              107-9202                 207-9238         250 

             d)   na jeden kod klucza DS200*            507-9201              507-9202                 507-9238         250 

             d)   na różny kod klucza mieszane            107-9203              107-9204                 207-9239         250 

             d1) jak d) ale z osłoną bębenkową                   250 

             d1) na jeden kod klucza DIRAK 1333*                  -      -                 207-9240         250 

             d1) na jeden kod klucza DS200*                   -      -                 507-9240         250 

             d1) na różny kod klucza mieszane                   -      -                 207-9241         250 

             d2) jak d1) ale, niecka ze zaczepem hakowym (nie IP65)       na zapytanie          na zapytanie        -          250 

             d2)                      250 

             d2) pokrętło obrotowe na zamek szyfrowy                  250 

             d3) montaż z nasadką (IP65)             107-9268              107-9270         -          250 

             d4) niecka ze zaczepem hakowym (nie IP65)            107-9269              107-9271         -          250 

             d5) pokrętło obrotowe z zamontowaną tuleją cylindrową i zamkiem szyfrowym, montaż z nasadką (IP65)          250 

             d5) na jeden kod klucza DIRAK 1333*                  -      -                           107-9277         250 

             d5) na jeden kod klucza , ale nie 1333*                  -      -    107-9278 + kod klucza         250 

             d5)                      250 

             d5) pokrętło obrotowe, zatrzaskowe, uchwyt zamykany                250 

             e)   montaż z nasadką (IP65)                   -      -                 107-9260         250 

             e1) niecka ze zaczepem hakowym (nie IP65)                  -      -                 107-9261         250 

             e2) z bolcem na kłódkę ,                     -      -  107-9262         250 

             e2) dla montażu z nasadką (IP65)                   250 

             e3) z bolcem na kłódkę ,                    -      -  107-9263         250 

             e3) niecka ze zaczepem hakowym (nie IP65)                  250 

             e)                      250 

             e)   pokrętło obrotowe dla uruchonień                  250 

             f)    montaż z nasadką (IP65)            107-9205              107-9206  207-9244         250 

             f1)  niecka z zaczepem hakowym (nie IP65)        na zapytanie           na zapytanie 107-9279         250 

             g)    uruchomienia muszą być zamawiane osobno             2-141 

             h)   montaż uruchomienia             207-0016              207-0016  207-0016         250 

             h)   akcesoria dla pozycje d) do g)                        2-100.01 

             i)    urządzenie uziemiające          208-1201.04           208-1201.04            208-1201.04     3-910 

             i)   * z przesłoną nierdzewną zabezpieczającą przed dostaniem się kurzu              250 

             i)   Pokrętła obrotowe pod a1),a2),b1),d1) i d2) można zmodyfikować z osłoną przesuwną.                 2-090.01 

             i)   UWAGA: osłone przesuwną można tylko zastosować przy wkładek bębenkowych-profilowanych z strony 2-140.         250 

             i)   Nie można zastosować przy podwyszonych wkładek bębenkowych.              250 

             j)   adapter do baskwili okrągłych            1-181, 1-181.01 

 


