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 Zamek ćwierćobrotowy , zastosowanie    materiał: 

              lewo i prawostronne.     -obudowa: odlew cynkowy, 

              -zamek składa się z trzech elemtów     chromowany lub czarny , 

               a) do a4) , b) i c) w zależności od potrzeb              lub poliamid czarny 

               i zastosowania.     -nakrętka: stal ocynkowana 

              -na życzenie wstępnie złożony.   -nakrętka uziemiająca:  

              -wstępnie złożony zamek można zamontować     odlew cynkowy, surowy 

               w wycięciu montażowym.   -zacisk uziemiający: 

              -zamki z dłużną obudową patrz strone 1-110    stal nierdzewna 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

             a)    obudowa ø28         GDZn chromowany         GDZn czarny                poliamid czarny         patrz strone 

             a)    z nakrętką                   200-9001             200-9048        200-9003         patrz strone 

             a)    z nakrętką uziemiającą                  200-9002             200-9049            patrz strone 

             a)    z nakrętką i zaciskiem uziemiającym                200-9062             200-9063        200-9004         patrz strone 

             a)                     patrz strone 

             a1)  obudowa ø30x4                   patrz strone 

             a1)  z nakrętką                   200-9045             200-9054            patrz strone 

             a1)  z nakrętką uziemiającą                  200-9046             200-9055            patrz strone 

             a1)                     patrz strone 

             a2)  obudowa ø32x6                   patrz strone 

             a2)  z nakrętką                   200-9005             200-9050        200-9007         patrz strone 

             a2)  z nakrętką uziemiającą                  200-9006             200-9051                  patrz strone 

             a2)  z nakrętką i zaciskiem uziemiającym                 200-9008         patrz strone 

             a2)                     patrz strone 

             a3)  obudowa □30x6                   patrz strone 

             a3)  z nakrętką                   200-9009             200-9052            patrz strone 

             a3)  z nakrętką uziemiającą                  200-9010             200-9053            patrz strone 

             a3)                     patrz strone 

             a4)  obudowa nieprzelotowa ø28x4                  patrz strone 

             a4)  z nakrętką                   235-9209            patrz strone 

             a4)                     patrz strone 

             b)    uruchomienia/wkładki                1-101 

             c)     języki standardowe                1-102 

             c1)  języki specjalne                    1-261, 1-260, 1-262 

             d)    klucze                 6-100 

             e)    dalsze wyposażenie                    1-115, 1-270, 1-275 

             e)                     patrz strone 

             e)    opcjonalnie do zamówienia:                  patrz strone 

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

             f)     O-ring 12x2mm     200-1001             200-1001        200-1001          patrz strone 

             g)    uszczelka płaska     200-0901             200-0901        200-0901         patrz strone 

             g)    wodo- i pyłoszczelność zgodnie IP67 przez dodatkowy               patrz strone 

             h)    O-ring 10x2mm     200-1002             200-1002                       200-1002         patrz strone 

             h)                     patrz strone 

             h)    montaż języka bez O-ringu    200-0001             200-0001        200-0001         patrz strone 

             h)    montaż języka z O-ringiem    200-0002             200-0002                       200-0002         patrz strone 

             h)                     patrz strone 

             h)    montaż języka 90° do uchwytu bez O-ringu            200-0019             200-0019        200-0019         patrz strone 

             h)    montaż języka 90° do uchwytu z O-ringiem  200-0033             200-0033        200-0033         patrz strone 

 



               1-100 Zamek ćwierćobrotowy Pr.20.1 L18 
          dla otworu 20.1 , długość 18 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             a4)                     patrz strone 

             b)    uruchomienia/wkładki                1-101 

             c)     języki standardowe                1-102 

             c1)  języki specjalne                    1-261, 1-260, 1-262 

 


