
               3-100 Zamek prętowy RS/FS PrA 
          dla otworu montażowego A, dla okrągłych i płaskich baskwili 

 

  

 System zamykania za pomocą podłączonych       materiał: 

                prętów okrągłych lub płaskich.        a) do a3) 

 -montaż z językiem lub bez języka        -korpus: poliamid, czarny/GDZn, surowy 

 -do montażu po wewnętrznej strony uszczelnionej       -zębnik: odlew cynkowy 

                 szafy lub obudowy          -baskwile: stal, ocynkowana 

 -zastosowanie lewo- lub prawostronne , dzięki        b) 

                 podwójnej symetrii          -uruchomienie: odlew cynkowy, 

                -wymiary szczegółowe otworu A, patrz strone 3-010        chromowany 

                -standartowy skok 24            c) i c1) 

                      -tarcza drzwiowa: poliamid , czarny 

        d) 

        -język: odlew cynkowy, surowy 

        f) 

        -urządzenie uziemiające: 

         stal nierzdewna 1.4310 

 

 

             b)   wersja        korpus          korpus         patrz strone 

             b)               odlew cynkowy poliamid czarny         patrz strone 

             a)    zamek prętowy FS PrA skok 24mm, 135°                 208-9001        208-9051         patrz strone 

             a1)  zamek prętowy FS PrA skok 31,4mm , 180°                 208-9008        208-9058         patrz strone 

             a2)  zamek prętowy bez baskwili (tylko stop)                 208-9013        208-9063         patrz strone 

             a3)  zamek prętowy z jednym baskwilem                  208-9014        208-9064         patrz strone 

             a)                     patrz strone 

             a)    osobno do zamówienia:                  patrz strone 

             b)    uruchomienie z podkładką ustalającą i śrubą ząbkowatą M6x10              patrz strone 

             b)    kwadrat 6mm                208-9201         patrz strone 

             b)    kwadrat 7mm                208-9202         patrz strone 

             b)    kwadrat 8mm                208-9203         patrz strone 

             b)    trójkąt 6,5 CNOMO Typ 1              208-9217         patrz strone 

             b)    trójkąt 7mm                208-9204         patrz strone 

             b)    trójkąt 8mm                208-9205         patrz strone 

             b)    dwustronne z kołkiem 3mm, wersja wzmocniona z kołkiem ze stali nierdzewnej        208-9206         patrz strone 

             b)    dwustronne z kołkiem 3mm, w całości z odlewu cynkowego          208-9210         patrz strone 

             b)    dwustronne z kołkiem 5mm              208-9207         patrz strone 

             b)    Daimler Benz                208-9208         patrz strone 

             b)    z gniazdem kwadrat 6mm              208-9212         patrz strone 

             b)    sierpowe czeskie               208-9213         patrz strone 

             c)    tarcza drzwiowa z 2 śrubami                  patrz strone 

             c)    dla uruchomień kwadrat, trójkąt i Daimler Benz            208-9301         patrz strone 

             c)    dla uruchomień dwustronnych z kołkiem            208-9302         patrz strone 

             c1)  tarcza drzwiowa SOFTLINE z 2śrubami i 1 O-ring ,           208-9305      3-135 

             c1)  na otwór montażowy PrA                  patrz strone 

             a)    uchwyty                 3-110 

             a)    zaślepka na wycięcie montażowe              3-136 

             d)    język z śrubą ząbkowatą M6x16  A=25 , L=30          208-9401         patrz strone 

             d)    język z śrubą ząbkowatą                  A=20 , L=40          208-9402         patrz strone 

             d)    język z śrubą ząbkowatą   A=18 , L=40          208-9404         patrz strone 

             d)    język z śrubą ząbkowatą   A=30 , L=30          208-9408         patrz strone 

             d)    Inne wymiary na zapytanie lub               3-162 

             e)    baskwile płaskie                 3-160 , 3-161 

             e1)  baskwile okrągłe                 1-170 , 1-180 

             f)     urządzenie uziemiające                          208-1201.04      3-910 

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

             g)    O-ring 16x3mm                208-1801         patrz strone 

             h)    O-ring 39,45x1,78mm                208-1802         patrz strone 
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