
               1-081 Zamek dociskowy Pr20.1 
          dla otworu 20.1 

 

 Stabilny zamek kompresjiny z 6,5mm  

              dociągiem, stosowanie lewo- i prawostronne,  

              odporny na wstrząsy. 

              -zamek składa się z trzech elementów, które  

               można według potrzeb kombinować. 

              -najpierw zostaje język obrócony o 90° i  

               ustawiony w pozycji zamkniętej. 

              -przez dalsze obrócenie o 90° język zostaje  

               dociągnięty. 

              -wymiar H może być ustawiony za pomocą  

               śruby regulacyjnej 

              -wodo i pyłoszczelność zgodnie IP65  

               według DIN EN 60529 

              -instrukcja montażu patrz strone 1-005 

 

              materiał: 

              a) i a1) 

 -korpus: GDZn, chromowany lub czarny 

              b) 

              -uruchomienie:mosiądz  chromowany , 

               GDZn chromowany lub czarny 

              -uchwyt: GDZn , czarny 

              -sprężyna: stal nierdzewna 

              c) 

              -język: GDZn , chromowany 

              -śruba regulacyjna: stal , ocynkowana 

              -nakrętka: stal, ocynkowana 

               

 

             a)               kierunek zamykania                 250 

             a)   korpus odlew cynkowy GDZn , chromowany      zgodny z ruchem zegara             nie zgodny z ruchem zegara     250 

             a)   z płaską uszczeką i                   250 

             a)   z nakrętką      100-9001      -         250 

             a)   z nakrętką uziemiającą     100-9002                  100-9013        250 

             a1) korpus odlew cynkowy GDZn, czarny z płaską uszczelką i               250 

             a1)   z nakrętką uziemiającą     100-9014                  100-9015        250 

             b)   uruchomienie z O-ringiem, , sprężyną i kołkiem                250 

             b)        kwadrat 7mm                  100-9104     szczelinowe 2x4 głębokie 100-9109        250 

             b)        kwadrat 8mm   100-9105     uchwyt** jak na 1-135  100-9110        250 

             b)        trójkąt 7mm   100-9106     (język w jednej lini z uchwytem)          250 

             b)        trójkąt 8mm                  100-9107         uchwyt** jak na 1-135  100-9111        250 

             b)        dwustronne z kołkiem 3mm  100-9103     (język 90° do uchwytu)           250 

             b)        dwustronne z kołkiem 5mm  100-9102*               250 

             b)        sześciokątne 10mm   100-9101     sześciokątne 7/16‘‘  100-9132        250 

             b)        z gniazdem sześciokątnym 8mm (5/16’‘) , odlew cynkowy chromowany    100-9114        250 

             b)        z gniazdem sześciokątnym 8mm (5/16’‘) , odlew cynkowy czarny    100-9123              250 

             a) + b) WERSJA SPECJALNA: uruchomienie i korpus dla taboru szynowego Bundesbahn                na zapytanie        250 

             a)               kierunek zamykania                 250 

             c)   język z śrubą regulacyjną i nakrętką M8        zgodny z ruchem zegara            nie zgodny z ruchem zegara     250 

             c)   H w mm:   0-37  (język A , długa śruba)       200-9611   200-9614        250 

             c)       21-34 (język A , krótka śruba)       200-9610   200-9618        250 

             c)       24-60 (język B,  długa śruba)       200-9613          -         250 

             c)       45-60 (język B,  krótka śruba)       200-9612          -         250 

             d)  montaż (obowiązkowo do zamówienia!)      200-0064          250 

             d)  montaż: uchwyt obrócony o 90°, lewe drzwi     200-0070          250 

             d)  montaż: uchwyt obrócony o 90°,praw drzwi     200-0071          250 

             d)  * Cena i czas dostawy na zapytanie!                                250 


