
               2-140 Wkładki bębenkowe profilowe 
          do pokręteł obrotowych 

 

 

 Wkładki bębenkowe profilowe do pokręteł             -Wersja B: Język jest 

                obrotowych,patrz strony: 2-080.01 ,               zamocowany sprężynowo i 

                2-080.02 , 2-090 , 2-100.01 , 2-100.02 ,               jest zastrzaskiwany. 

                2-120 , 2-300 , 2-340 , 2-400  lub 3-150 ,                  -Wersja A1, A2 i C są dostarczane 

                3-151 , 3-153 , 3-155.02 , 3-170               z 2 kluczami, Wersja A jest 

                -Wersja A: Klucze wyjmowalne tylko,               jest dostarczana z 3 kluczami. 

                  gdy zamek jest zamknięty.  

                -Wersja A1: Klucze wyjmowalne tylko w                  materiał: 

                 pozycji zablokowanej. Język z zatrzaskiem              -A i D: mosiądz , niklowany 

                 sprężynowym.                -A1, A2, B i C: odlew cynkowy, 

                -Wersja A2: Klucze wyjmowalne w pozycji               chromowany 

                 zablokowanej i odblokowanej. Język ma kąt           -wkadka zaślepka: poliamid ,czarny 

                 obrotu 90°, bez zatrzasku. Długość języka               -E korpus i język zatrzaskowy:  

                 wynosi 12,2mm                 poliamid , czarny 

                  -cylinder: odlew cynkowy 
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             a)   rodzaj zamknięcia                 Nr.Artykułu        patrz strone 

             A    wkładka bębenkowa według DIN 18252/18254 , 8x45° regulowana                patrz strone 

             A    różny kod klucza mieszany                   211-9001        patrz strone 

             A    system oparty na kluczu głównym (Masterkey)               na zapytanie      patrz strone 

             A    jeden kod klucza Nr. BC 5014                    211-9002        patrz strone 

             A1  wkładka bębenkowa według systemu DIRAK, zapadka zatrzaskowa            patrz strone 

             A    różny kod klucza mieszany*                    211-9101        patrz strone 

             A    jeden kod klucza DIRAK 1333*                    211-9102         patrz strone 

             A    jeden kod klucza DS200*                    511-9102         patrz strone 

             A2  wkładka bębenkowa według systemu DIRAK, NIE zatrzaskowa, kąt obrotu 90°           patrz strone 

             A    różny kod klucza mieszany*                    211-9301         patrz strone 

             A    jeden kod klucza DIRAK 1333*                    211-9302        patrz strone 

             A    jeden kod klucza DS200*                    511-9302        patrz strone 

             B    wkadki bębenkowe z uruchomieniem                patrz strone 

             a    zaślepka z poliamidu bez zatrzasku kulkowego               211-0401.03       patrz strone 

             a    zaślepka z poliamidu z zatrzaskiem kulkowym                  211-9201        patrz strone 

             a    kwadrat 6mm                      211-9202        patrz strone 

             a    kwadrat 7mm                      211-9203        patrz strone 

             a    kwadrat 8mm                      211-9204        patrz strone 

             a    kwadrat 8mm z szczeliną                    211-9205        patrz strone 

             a    trójkąt 7mm                      211-9206        patrz strone 

             a    trójkąt 8mm                      211-9207        patrz strone 

             a    dwustronne z kołkiem 3mm                    211-9208        patrz strone 

             a    dwustronne z kołkiem 5mm                    211-9209        patrz strone 

             a    trójkąt 6,5mm CNOMO Type 1                    211-9210        patrz strone 

             a    z gniazdem sześciokąt SW 10mm                   211-9211        patrz strone 

             a    szczelinowe 2mm x 4mm głębokie                   211-9212        patrz strone 

             a    Daimler Benz z kołkiem                     211-9213        patrz strone 

             a    koronowe                      211-9214        patrz strone 

             a    z gniazdem kwadrat 6mm                    211-9215        patrz strone 

             a    z gniazdem kwadrat 7mm                    211-9216        patrz strone 

             a    z gniazdem kwadrat 8mm                    211-9217        patrz strone 

             a    szczelinowe ,wpuszczane                    211-9218        patrz strone 

             a    sierpowe czeski                     211-9219        patrz strone 

             a    sześciokąt Belcore 7/16’‘                    211-9220        patrz strone 

             a    klucze do uruchomień               6-100 

             a    Inne wersje uruchomień na zapytanie                patrz strone 

             C    wkładki bębenkowe typu „push-lock“ z okrągłym cylindrem-profilowym            patrz strone 

             a    różny kod klucza mieszane                    211-9106        patrz strone 

             a    jeden kod klucza D0205                     211-9107        patrz strone 

             D   wkładka bębenkowa profilowa ,(mosiądz, niklowany) 360°                 klucz wklęsły          patrz strone 

             D    z uruchomieniem na kucz wklęsły                patrz strone 

             D    kwadrat 7mm            204-0102             211-9402        patrz strone 

             D    kwadrat 8mm            204-0103             211-9403        patrz strone 

             D    trójkąt 8mm            204-0105             211-9405        patrz strone 

             D    uruchomienia specjalne na zapytanie                patrz strone 

             E     wkładka bębenkowa z funkcją zatrzasku z korpusem i językiem z poliamidu           patrz strone 

             E    jeden kod klucza DIRAK 1333*                    211-9113        patrz strone 

             E    różny kod klucza mieszane ( klucz przekładany)*                  211-9115        patrz strone 

             E    211-9114 jest zarezerwowane na inne rodzaje kluczy z różnym kodem (nie klucz przekładany)         patrz strone 

             E                     patrz strone 

             F    Zabezpieczone uruchomienie na trójkąt 8mm gdzie przednia część jest wolno obrotowa             211-9244        patrz strone 

             F                     patrz strone 

             F   * z przesłoną nierdzewną zabezpieczającą przed dostaniem się kurzu            patrz strone 


