
               3-070 Pokrętło obrotowe FS PrB 
          TRIMLINE, na otwór B, dla płaskich baskwili , dla wkładek bębenkowych , uruchomień 
               lub na kłódkę 

 

  

 Pokrętło obrotowe TRIMLINE do zatrzasków      b), b1) i b2) 

                baskwilowych i baskwili płaskich.       -uchwyt obrotowy: odlew cynkowy, 

 -zastosowanie lewo- i prawostronne        chromowany lub czarny 

 -wodo- i pyłoszczelność zgodnie IP65        -niecka: odlew cynkowy,chromowany 

                 według DIN EN 60529           lub czarny, lub poliamid czarny 

 -wesja na język 3-punktowy i okrągłe baskwile ,      b2) 

                 patrz strone 2-070         -oczko na kłódkę: stal nierdzewna 

 -wymiary wycięcia montażowego PrB,       c) 

                 patrz strone 3-010          -uruchomienia: odlew cynkowy, 

              chromowany 

 materiał:           e) i e1) 

 a) , a1) , a2) i a3)           -zamek prętowy: odlew cynkowy 

 -uchwyt obrotowy: odlew cynkowy, chromowany        f) 

   lub czarny            -język: stal, ocynkowana 

 -niecka: odlew cynkowy, chromowany lub czarny,            g) 

   lub poliamid czarny           -baskwil płaski: stal , ocynkowana 

                a2)             h) 

                -oczko na kłódkę: stal nierdzewna          -prowadnica baskwili: poliamid czarny 

              h1) 

              -prowadnica baskwili: odlew cynkowy 

              i) 

              -urządzenie uziemiające: stal 1.4310 
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             a)   pokrętło obrotowe TRIMLINE z wkładką bębenkową     odlew cynkowy      odlew cynkowy       niecka PA czarna      patrz strone 

             a)   IP65                  chromowany          czarny          uchwyt GDZn czarny  patrz strone 

             a)   na jeden kod klucza DIRAK 1333*    407-9005        407-9001           407-9021         patrz strone 

             a)   na jeden kod klucza DS200*     507-9005        507-9001           507-9021         patrz strone 

             a)   na różny kod klucza mieszane     407-9006        407-9002           407-9022         patrz strone 

             a)                     patrz strone 

             a1) pokrętło obrotowe TRIMLINE dla uruchomień, IP65  407-9103        407-9101           407-9117         patrz strone 

             a)                     patrz strone 

             a2) pokrętło obrotowe TRIMLINE dla wkładek bębenkowych + oczko na kłódkę            patrz strone 

             a)   na jeden kod klucza DIRAK 1333*    407-9033        407-9035           patrz strone 

             a)   na różny kod klucza mieszane     407-9034        407-9036           patrz strone 

             a)                     patrz strone 

             a3) pokrętło obrotowe TRIMLINE                  patrz strone 

             a)   dla uruchomień + oczko na kłódkę    407-9113        407-9114           407-9123         patrz strone 

             a)   uruchomienia muszą być osobno zamawiane, patrz c). Króciec blokujący jest dołączony do zestawu pokrętła obrotowego. 150 

             b)   kombinacje pokrętła obrotowego z wkłądką bębenkową, IP65               patrz strone 

             b)     niecka:               odlew cynkowy odlew cynkowy            poliamid          patrz strone 

             b)                     chromowany           czarny               czarny          patrz strone 

             b)      uchwyt/tarcza:              odlew cynkowy odlew cynkowy      odlew cynkowy       patrz strone 

             b)            czarny    chromowany        chromowany      strone 

             b)  na jeden kod klucza DIRAK 1333*    407-9015         407-9009            407-9025          patrz strone 

             b)  na jeden kod klucza DS200*     507-9015         507-9009            507-9025          patrz strone 

             b)  na różny kod klucza mieszane     407-9016         407-9010            407-9026          patrz strone 

             b)                      patrz strone 

             b1) pokrętło obrotowe TRIMLINE dla uruchomień, IP65  407-9107         407-9105            407-9119          patrz strone 

             b)                      patrz strone 

             b2) pokrętło obrotowe TRIMLINE      407-9115         407-9116            407-9124          patrz strone 

             b2) dla uruchomień + oczko na kłódkę                  patrz strone 

             b)                      patrz strone 

             b)   uruchomienia muszą być osobno zamawiane, patrz c). Krócieć blokujący jest dołączony do zestawu pokrętła obrotowego. 150 

             c)   uruchomienia                  2-141 

             c)                      patrz strone 

             d)  montaż uruchomień      207-0016         207-0016            207-0016          patrz strone 

             d)                      patrz strone 

             d)  opcjonalnie do zamówienia:                   patrz strone 

             e)  zamek prętowy FS PrB prawy/lewy    208-9021         208-9021             208-9021      3-075 

             e)  z okrągłymi króćcami baskwila               3-075 

             e)                      patrz strone 

             e1) zamek prętowy FS PrB prawy/lewy    208-9022          208-9022             208-9022            3-075 

             e)   z kwadratowymi króćcami do szybkiego montażu             3-075 

             e)                      patrz strone 

             f)  język ze śrubą                    3-130, 3-162 

             f)                      patrz strone 

             g)  baskwile płaskie                  3-160 , 3-161 

             g)                      patrz strone 

             h)  prowadnica baskwili, prosimy zamawiać po 2 sztuki 208-1501.03       208-1501.03           208-1501.03     3-910 

             h1)prowadnica baskwili, dwuczęciowa, prosimy zamawiać      208-1502.34       208-1502.34           208-1502.34     3-910 

             h1) po 4 sztuki                 3-910 

             i)   urządzenie uziemiające     208-1201.04       208-1201.04           208-1201.04     3-910 

             i)                      patrz strone 

             * z przesłoną nierdzewną zabezpieczającą przed dostaniem się kurzu              patrz strone 


