
               1-135 Zamek ćwierćobrotowy z uchwytem Pr20.1 L18 
          dla otworu 20.1, długość 18, z wkładką bębenkową 

 

 Zamek ćwierćobrotowy z podłużnym           materiał: 

              uchwytem, zastosownie lewo- i prawostronne.          a) i b) 

              -dla indiwidualnego wyklądu są dostępne                    -uchwyt: poliamid, czarny z rdzeniem 

               kolorowe okrągłe wkładki które się zaciskuje               z odlewu cynkowego 

               do dolnej części uchwytu.                                               -korpus: odlew cynkowy, chromowany 

              -Zamek składa się z dwuch podstawowych                  -tuleja cylindrowa: poliamid, czarny lub 

               elementów, które można ze sobą łączyć w                  odlew cynkowy, chromowany 

               zależności od zastosowania.           -zaślepka: poliamid, czarny  

              -na życzenie zamek dostarczany wstępnie złożony.    tylko a) 

              -Wstępnie złożony zamek można montować w            -wkładka: poliamid czarny 

               wycięciu montażowym.            c) -kolorowe wkładki: poliamid 

               d) -język: stal, ocynkowana 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

             a)   zamek ćwierćobrotowy z uchwytem        bez zamka      jeden kod klucza      jeden kod klucza     różny kod klucza     patrz strone 

             a)   czarną wkładką i nakrętką uziemiającą                DIRAK 1333*         DS200*            mieszane         patrz strone 

             a)   tuleja cylindrowa PA           -    200-9392**              -             200-9393**       patrz strone 

             a)   tuleja cylindrowa odlew cynkowy         -    200-9395*       500-9395*            200-9396         patrz strone 

             a)   zaślepka     200-9394**         -               -    -         patrz strone 

             b)   zamek ćwierćobrotowy z uchwytem                 patrz strone 

             b)   i nakrętką uziemiającą ,bez wkładki                 patrz strone 

             b)   tuleja cylindrowa PA           -    200-9381**              -             200-9382**       patrz strone 

             b)   tuleja cylindrowa odlew cynkowy         -    200-9390*       500-9390*            200-9391         patrz strone 

             b)   zaślepka     200-9389**          -               -    -         patrz strone 

             c)   kolorowe wkładki, czas dostawy na zapytanie                patrz strone 

             c)         kolor   Nr.Artykułu   kolor       Nr.Artykułu         patrz strone 

             c)         czerwony           207-4902-00.00001   pomarańczowy              207-4902-00.00005       patrz strone 

             c)         niebieski           207-4902-00.00002   miętowy              207-4902-00.00007       patrz strone 

             c)         zielony           207-4902-00.00003   violetowy              207-4902-00.00008       patrz strone 

             c)         żółty           207-4902-00.00004                patrz strone 

             d)   język 1, 2 lub 3-puktowy                 1-102, 1-262 

             d)   opcjonalnie do zamówienia:                  patrz strone 

             e)   montaż wkładki    207-0015   207-0015       207-0015             207-0015          patrz strone 

             e)   montaż języka 90° bez O-ringu (prawy)    200-0019   200-0019       200-0019             200-0019         patrz strone 

             e)   montaż języka lewe drzwi  200-0020   200-0020       200-0020             200-0020         patrz strone 

             *z przesłoną nierdzewną zabezpieczającą przed dostaniem się kurzu              patrz strone 

             **wodo- i pyłoszczelność zgodnie IP65                 patrz strone 


