
               3-155.02 Pokrętło obrotowe FS PrC 
          dla otworu C, na płaskie baskwile, na wkład bębenkowy-profilowy, cylinder 
               lub uruchomienie, SOFTLINE 

 

  

 Pokrętło obrotowe SOFTLINE z odchylnym          -prz zastosowaniu zgodnie IP65 według 

                o 30° uchwytem.              DIN EN 60529 wewnątrz uszczelnionego 

                -zamykane przez zastosowanie wkładu             obszaru szaf montaż z nasadką, 

                 bębenkowego-profilowego (DIN 18252) o            zewnątrz uszczelnionego obszaru szaf 

                 długości 40mm z językiem blokującym pod           montaż ze zaczepem hakowym według 

                 45° lub 90°, cylindru albo uruchomienie           systemu patrz strone 3-170 

                -odpowiednie dla systemu zamka prętowego,          -wymiary szczegółowe wycięc C,  

                 patrz strone 3-130, 3-132.01, 3-165 lub 3-170           patrz strone 3-010 

                -ta seria pokrętła obrotowego jest dostępna z 2  

                 różnymi przesuwnymi osłonami            materiał: 

                 przeciwkurzowych, które umożliwiają           a), a1),b),b1),d),d1),e),e1) 

                 zastosowanie nowoczesnych podwyższonych          -uchwyt obrotowy:  

                 wkładek bębenkowych-profilowych (patrz tabelkę)            poliamid ,czarny 

         -niecka: poliamid , czarny 

                -osłona przeciwkurzowa: 

                 poliamid, czarny 

 

 

 

 

 

 

             a)    pokrętło obrotowe SOFTLINE dla wkładek bębenkowych profilowych          Nr.Artykułu         patrz strone 

             c)     o długości 40mm, z bębenkiem zamka wystającym do 2,5mm              patrz strone 

             a)    montaż z nasadką (IP65)                  107-9001         patrz strone 

             b)    niecka z zaczepem hakowym (nie IP65)                 107-9003         patrz strone 

             a)                     patrz strone 

             a)    pokrętło obrotowe SOFTLINE dla wkładek bębenkowych profilowych o długości 40mm, z podnoszoną osłoną        patrz strone 

             a)    przesuwną do bębenków zamka wystających do 5mm               patrz strone 

             a1)  montaż z nasadką (IP65)                  107-9002         patrz strone 

             b1)  niecka z zaczepem hakowym (nie IP65)                 107-9004         patrz strone 

             a)                     patrz strone 

             c)    wkładki bębenkowe profilowe według DIN 18252            2-140 

             d)    pokrętło obrotowe SOFTLINE z montowaną tuleją cylindrową , na montaż z nasadką (IP65)           patrz strone 

             a)    na jeden kod klucza DIRAK 1333*                 107-9010         patrz strone 

             a)    na jeden kod klucza DS200*                  507-9208         patrz strone 

             a)    na różny kod klucza mieszane                  107-9012         patrz strone 

             a)                     patrz strone 

             d1) jak d) , ale niecka z zaczepem hakowym (nie IP65)               patrz strone 

             a)    na jeden kod klucza DIRAK 1333*                 107-9013         patrz strone 

             a)    na jeden kod klucza DS200*                  507-9209         patrz strone 

             a)    na różny kod klucza mieszane                  107-9015         patrz strone 

             a)                     patrz strone 

             a)    pokrętło obrotowe SOFTLINE dla uruchomień                patrz strone 

             e)    montaż z nasadką (IP65)                  107-9016         patrz strone 

             e1)  niecka z zaczepem hakowym (nie IP65)                 107-9017         patrz strone 

             a)                     patrz strone 

             f)     Uruchomienia muszą być zamawiane osobno. Króciec blokujący jest dołączony do                 2-141 

             a)    do zespołu pokrętła obrotowego.                 patrz strone 

             g)    montaż uruchomienia                   207-0016         patrz strone 

             a)                     patrz strone 

             a)   wyposażenie                   3-130, 3-160 

             a)                    3-170, 3-910 

             a)                     patrz strone 

             a)   * Z przesłoną nierdzewną zabezpieczającą przed dostaniem się kurzu.             patrz strone 
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