
               7-080 Zamek ćwierćobrotowy Pr20.1 L18 
          dla otworu 20.1, długość 18, stal nierdzewna 1.4401 

 

 zamek ćwierćobrotowy z stali nierdzewnej,    materiał: 

 zastosowanie lewo- i prawostronne     -korpus: stal nierdzewna 1.4401 

 -wodo- i pyłoszczelność zgodnie IP65                        lub poliamid czarny 

                według DIN EN 60529                    -uruchomienie:  

 -IP67 możliwe przez dodatkowy O-ring 10x2mm    stal nierdzewna 1.4404 lub 

              -zamek składa się z trzech elementów,       poliamid czarny 

  które można złożyć według potrzeb.     -język: stal nierdzewna 1.4301 

 -na życzenie zamek może być wstępnie                   -nakrętka uziemiająca: 

   zmontownay przez firme DIRAK                      stal nierdzewna 1.4404 

                -wstępnie złożony zamek może być      -zacisk uziemiający:   

   montowany w otworu montażowym       stal nierdzewna 1.4401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Opis       patrz strone a 

             a)  korpus z jednostronną nakrętką        200-9043   50 a 

    uziemiającą (stal nierdz.) i uszczelką płaską   200-0000   50 a 

             a)  PA z nakrętką (stal nierdz.)        200-9044   50 a 

             a)  PA z zaciskiem uziemiającym        200-9064   50 a 

             b)  uruchomienie ze śrubą, z podkładką     50 c)   języki L45mm                a 

             b)  i O-ringiem        50 c)    H w mm                a 

             b)  kwadrat 6mm          200-9146   50 c)       6   200-0506          a  

             b)  kwadrat 7mm          200-9119   50 c)       8   200-0508          a 

             b)  kwadrat 8mm          200-9120   50 c)     10   200-0510          a 

             b)  trójkąt 7mm          200-9121   50 c)     14   200-0514          a 

             b)  trójkąt 8mm          200-9122   50 c)     16   200-0516          a 

             b)  dwustronne z kołkiem 3mm        200-9123   50 c)     18   200-0518          a 

             b)  dwustronne z kołkiem 5mm        200-9124   50 c)     20   200-0520          a   

             b)  szczelinowe 2mm x 4mm        200-9151   50 c)     22   200-0522          a 

             b)  pokrętło gwiazdkowe PA        200-9125   50 c)     24   200-0524          a 

             b)  z uruchomieniem z stali nierdzewnej       200-0000   50 c)     26   200-0526          a 

             b)  pokrętło skrzydełkowe PA        200-9179   50 c)     28   200-0528          a 

             b)  z uruchomieniem z stali nierdzewnej       200-0000   50 c)     32   200-0532          a 

             b)  sześciokątne 7/16’‘ (męski)        200-9192   50 c)     50   200-0550          a 

             b)  z gniazdem sześciokąt 8mm (5/16’‘)       200-9195   50 c1)  języki L35mm              a 

             b)  z gniazdem sześciokąt 8mm (5/16’‘)       100-9118   50 c)  H w mm              a 

             b)  z kołkiem          200-0000   50 c)       20      200-4535.00-00020   a 

             b)  IP67 przez dodatkowy O-ring        200-0000   50 c)       22      200-4535.00-00022   a 

             b)  O-ring 10x2mm         200-1002   50 c)                a 

             b)  klucze do uruchomien                6-100 d)   montaż języka  200-0002          a 

             b)  pokrywy pyłoszczelne i uchwyty pod palec             1-270 

 


