
               3-130 Zamek prętowy FS PrC 
          dla otworu C, na płaskie baskwile 

 

  

 System zamykania za pomocą podłączonych            -baskwile: stal, ocynkowana 

                prętów płaskich do montażu po wewnętrznej          b) 

                strony uszczelnionej szafy lub obudowy.              -uruchomienie: odlew cynkowy, 

               -może być wyposażony w tarcze drzwi,                chromowany 

                 uchwyt lub pokręło obrotowe.               c) i c1) 

               -zastosowanie lewo- i prawostronne,                -tarcza drzwiowa: poliamid, czarny 

                 dzięki podwójnej symetrii               d) 

                -wymiary szczegółowe otworu C,                 -język: odlew cynkowy, surowy 

   patrz strone 3-010                 f) 

                    -prowadnica baskwili: poliamid 

 materiał:                  g) 

                a) i a1)                   -urządzenie uziemiające: 

                -korpus: GDZn, surowy / stal, ocynkowana                stal nierdzewna 1.4310 

                 lub poliamid, czarny             

                -zębnik: odlew cynkowy 

 

             a)    wersja         korpus     korpus          patrz strone 

             a)                odlew cynkowy          poliamid czarny         patrz strone 

             a)    zamek prętowy                   208-9002   208-9052         patrz strone 

             a1)  zamek prętowy z kwadratowymi króćcami                208-9003   208-9053         patrz strone 

             a1)  do szybkiego montażu płaskich baskwili                 patrz strone 

             a)    opcjonalnie osobno do zamówienia:                 patrz strone 

             b)    uruchomienie z podkładką ustalającą i śrubą ząbkowatą M6x10              patrz strone 

             b)    kwadrat 6mm          208-9201         patrz strone 

             b)    kwadrat 7mm          208-9202         patrz strone 

             b)    kwadrat 8mm          208-9203         patrz strone 

             b)    trójkąt 6,5 CNOMO Typ 1        208-9217         patrz strone 

             b)    trójkąt 7mm          208-9204         patrz strone 

             b)    trójkąt 8mm          208-9205         patrz strone 

             b)    dwustronne z kołkiem 3mm, wersja wzmocniona z kołkiem z stali nierdzewnej  208-9206         patrz strone 

             b)    dwustronne z kołkiem 3mm, w całości z odlewu cynkowego    208-9210         patrz strone 

             b)    dwustronne z kołkiem 5mm        208-9207         patrz strone 

             b)    Daimler Benz          208-9208         patrz strone 

             b)    z gniazdem kwadrat 6mm        208-9212         patrz strone 

             b)    sierpowe czeskie         208-9213         patrz strone 

             b)    FIAT           208-9209         patrz strone 

             c)    tarcza drzwiowa z 2 śrubami                  patrz strone 

             c)    dla uruchomień kwadrat , trójkąt i Daimler Benz      208-9501         patrz strone 

             c)    dla uruchomień dwustronnych z kołkiem      208-9502         patrz strone 

             c)    dla uruchomienie FIAT         208-9503         patrz strone 

             c1)  tarcza drzwiowa SOFTLINE               3-135 

             d)   język z śrubą ząbkowatą M6x16    A=25 , L=30   208-9401         patrz strone 

             d)   język z śrubą ząbkowatą    A=20 , L=40   208-9402         patrz strone 

             d)   język z śrubą ząbkowatą    A=18 , L=40   208-9404         patrz strone 

             d)   język z śrubą ząbkowatą    A=30 , L=30   208-9408         patrz strone 

             d)   adapter z śrubą ząbkowatą M6x20 polwekaną punktowo     208-9403         patrz strone 

             d)   języki dla adaptera                3-162 

             e)   baskwile płaskie                 3-160 , 3-161 

             f)    prowadnice baskwili , na jeden baskwil 2 sztuki zamówić                 208-1501.03         patrz strone 

             f)                     patrz strone 

             g)   urządzenie uziemiające                     208-1201.04      3-910 

             g)                     patrz strone 

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

             h)   O-ring 16x3mm         208-1801         patrz strone 

             i)    O-ring 39,45x1,78mm         208-1802         patrz strone 

             i)    2 sztuki zamówić                   patrz strone 

             i)    uchwyty                 3-140 

             i)    pokrętła obrotowe             3-155.02 , 3-150 , 3-153 
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