
               1-045SL Podwójny łącznik 30x10 SNAP-LINE 
          dla otworu 30x10, jednostronie odczepny, montaż bez narzędzi 

 

 

 Podwójny łącznik na jednostronne stałe      -wycięcie na stałe połącznenie 

                i jednostrone odczepne połączenie dwóch       jest 30x10mm 

                paneli z blachy.        -na połączenie odczepne można 

                -zastosowanie przy dwuściennych lub zagiętych      wybrać wycięcie od 28x10mm 

                 nie uszczelnionych drzwi lub ścian bocznych                  do 30x16mm 

                -na rysunku przedstawiony jest typowe                          -elestyczne zastosowanie, bo można 

                 przypadek zastosowania        dobrać różne grubości blach w 

                -góra i dół zamiast 3-punktowe zamykanie      panelach 

                -baskwile i prowadnice baskwili nie są potrzebne 

                -podwójne łączniki utrzymują drzwi w pozycji     materiał: 

                 i zapobiega przed „klekotaniem”      -podwójny łącznik: poliamid, czarny 

           lub odlew cynkowy, czarny 

          -elementy zatrzasku: stal spiekowana 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             a) stałe: zakres ścisku S1    siła odczepiania F             poliamid, czarny  odlew cynkowy, czarny         patrz strone 

             a)              0,7 – 1,2                ~15N           295-9001.52-10001       295-9001.33-10001         patrz strone 

             a)              1,2 – 1,7                ~15N           295-9001.52-15001       295-9001.33-15001         patrz strone 

             a)              1,7 – 2,2                ~15N           295-9001.52-20001       295-9001.33-20001         patrz strone 

             a)              2,2 – 2,7                ~15N           295-9001.52-25001       295-9001.33-25001         patrz strone 

             a)              2,7 – 3,2                ~15N           295-9001.52-30001       295-9001.33-30001         patrz strone 

             a)                     patrz strone 

             a)              0,7 – 1,2                ~30N           295-9001.52-10003       295-9001.33-10003         patrz strone 

             a)              1,2 – 1,7                ~30N           295-9001.52-15003       295-9001.33-15003         patrz strone 

             a)              1,7 – 2,2                ~30N           295-9001.52-20003       295-9001.33-20003         patrz strone 

             a)              2,2 – 2,7                ~30N           295-9001.52-25003       295-9001.33-25003         patrz strone 

             a)              2,7 – 3,2                ~30N           295-9001.52-30003       295-9001.33-30003         patrz strone 

             a)                     patrz strone 

             a)              0,7 – 1,2                ~50N           295-9001.52-10005       295-9001.33-10005         patrz strone 

             a)              1,2 – 1,7                ~50N           295-9001.52-15005       295-9001.33-15005         patrz strone 

             a)              1,7 – 2,2                ~50N           295-9001.52-20005       295-9001.33-20005         patrz strone 

             a)              2,2 – 2,7                ~50N           295-9001.52-25005       295-9001.33-25005         patrz strone 

             a)              2,7 – 3,2                ~50N           295-9001.52-30005       295-9001.33-30005         patrz strone 

             a) zaślepka otworu montażowego 30x10mm          292-0401.00-03010       292-0401.00-03010                5-960SL 

             a) blaszka do wzmocnienia na otwór 30x8 i 30x10mm        292-0702.15-01030       292-0702.15-01030                6-079SL 

             a) narzędzie do demontażu            292-0306.80-02530       292-0306.80-02530                6-080SL 
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