
               2-100.02 Pokrętło obrotowe RS 130 
          dla otworu 130, dla baskwili okrągłych , dla wkładek bębenkowych-profilowych 

 

 

 

 Pokrętło obrotowe do obudów wykonanych     materiał: 

                z blach metalowych i tworzyw sztucznych,     a), b) i c) 

                z uchwytem odchylnym o kącie zamykania 90°.            -odlew cynkowy, czarny 

                -zastosowanie lewo- i prawostronne       lub poliamid ,czarny 

                -w całości izolowany do zabudowania w      d) i d1) 

                 szafach z tworzywa sztucznego.      -języki 1 ,2 lub 3-punktowe: 

                -Zamykane przez zastosowanie wkładek       stal , ocynkowana 

                 bębenkowych-profilowych z językiem blokującym       e) 

                 na 45° lub 90° albo wkładek cylindrowych KABA.         -baskwile okrągłe: stal, ocynkowana 

               -wodo- i pyłoszczelność zgodnie IP65 według                  f) 

                DIN EN 60529         -adapter: odlew cynkowy, surowy 

           g) 

          -prowadnica baskwili: poliamid, czarny 

 

             a)              otwór montażowy otwór montażowy      patrz strone 

             a)                      130 / ø46         130 / □46                  250 

             a)                     patrz strone 

             a)    pokrętło obrotowe, PA (czarny) do wkładek bębenkowych                207-9001          207-9311                  250 

             a)    z długością 40mm                            250 

             a1)  jak a), ale z osłoną przeciwkurzową wkładki bębenkowej                 207-9002          207-9312          250 

             a2)  pokrętło obrotowe, odlew cynkowy (czarny) do wkładek                 207-9008                -          250 

             a2)  bębenkowych z długością 40mm                  250 

             a3)  jak a2), ale z osłoną przeciwkurzową wkładki bębenkowej                207-9009                -          250 

             a4)  jak a1), ale o 5mm wyższe dla wkładek bębenkowych długość 45mm          207-9003          207-9313          250 

             a5)  jak a4), ale uchwyt z odleu cynkowego (czarny), niecka z PA (czarny)           207-9004          207-9314          250 

             a5)  do wkładek bębenkowych o długości 45mm                 250 

             a)                      250 

             b)    pokrętło obrotowe do wkładek cylindrowych KABA na zapytanie               250 

             b)                      250 

             c)    pokrętło obrotowe , PA (czarny) z bolcem na kłódkę (stal nierdzewna)         207-9006       na zapytanie          250 

             c)    do wkładek bębenkowych                   250 

             c)                      250 

             c)                      250 

             c)    opcjonalnie do zamówienia:                   250 

             d)    jezyki 3-punktowe n.p. do ościeżnicy   A20                207-9522          207-9522          250 

             d)       A26                207-9528          207-9528          250 

             d1)  język 2-punktowy                     207-9599          207-9599          250 

             d1)                      250 

             e)    baskwile okrągłe                 1-170 , 1-180 

             e)                      250 

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

             f)                      250 

             g)    prowadnica baskwili , ościeżnica   A20              200-3601.03       200-3601.03      1-190 

             g)                ościeżnica   A26              200-3602.03       200-3602.03       1-190 , 1-193 

             g)                      250 

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

             h)                      250 

             i)    wkładka cylindrowa ø22 KABA na zapytanie                 250 

             i)                       250 

             k)   pierścien adaptera umożliwiający montaż w 2 otworach o kształcie            207-2701.03       207-2701.03          250 

             k)   ø46 lub □46 , aby drzwi lewe i prawe były takie same                250 

             k)                      250 

             k1) uszczelka do adaptera                     207-2804          207-2804          250 
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