
               3-150 Pokrętło obrotowe FS PrC 
          dla otwór C, dla płaskie baskwile, dla wkład bębenkowy-profilowy, 
               zamek szyfrowy lub uruchomienie 

 

  

 Pokrętło obrotowe do wkładki bębenkowej            -zestwaw  obu wersji zawiera  

                profilowej według DIN 18252, z cylindrem,              adapter, język blokujący i materiał 

                zamkiem szyfrowym lub uruchomienie, odpowiedne           montażowy 

                do zamka prętowego, patrz strone 3-130, 3-132.02,  

                3-165 lub 3-170               materiał: 

                -na zastosowanie zgodnie IP65 według DIN EN 60529        a) do e1), f) i f1), h) i h1) 

                 wewnątrz uszczelnionego obszaru szaf montaż z            -pokrętło obrotowe: odlew cynkowy, 

                 nasadką, zewnątrz uszczelnionego obszaru szaf              chromwany lub czarny albo poliamid 

                 montaż ze zaczepem hakowym według               czarny lub RAL 7032 

                 systemu patrz strone 3-170             -niecka: poliamid, czarny 

                -wymiary szczegółowe wycięc C, patrz strone 3-010           f2) i f3) 

                -Do e): pokrętła obrotowe e) i e1) są odpowiedne na         -pokrętło obrotowe: odlew cynkowy, 

                 wkład bębenkowy profilowy z 5 lub 7 tłoczkami.                  czarny 

                 -niecka: poliamid , czarny 

                 i) 

                 -uruchomienie: odlew cynkowy, 

                  chromowany 
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             a)    pokrętło obrotowe (PA , czarny) do wkładek bębenkowych  z osłoną          bez osłony         patrz strone 

             a)    profilowych na montaż z nasadką (IP65)            przeciwkurzową    przeciwkurzowej    strone 

             a)    do wkładek bębenkowych profilowych długość 40mm                207-9202           207-9201     strone 

             a1)  do wkładek bębenkowych profilowych długość 45mm                207-9203                 -     strone 

             a2)  na kłódkę i wkład bębenkowy profilowy         -           207-9208     strone 

             a3) jak a) , ale uchwyt z GDZn , czarny                  207-9296           207-9297     strone 

             a4) jak a1) , ale uchwyt z GDZn, czarny podwyższony                 207-9298                 -     strone 

             a)    pokrętło obrotowe (PA , czarny) niecka z zaczepem hakowym (nie IP65)         strone 

             b)    do wkładek bębenkowych profilowych długość 40mm                207-9206           207-9204     strone 

             b1)  do wkładek bębenkowych profilowych długość 45mm                207-9207           207-9205     strone 

             b2)  wersja na kłódkę            -           207-9209     strone 

             b3) jak b) , ale uchwyt z GDZn , czarny               na zapytanie          107-9273     strone 

             b4) jak b1) , ale uchwyt z GDZn , czarny               na zapytanie                -     strone 

             c)    wkładki bębenkowe profilowe według DIN 18252            2-140 

             a)    pokrętło obrotowe wersja KABA ø22             strone 

             d)    poliamid , czarny                    207-9215           207-9214     strone 

             d1)  poliamid , szary RAL 7032                   207-9217**          207-9216**     strone 

             a)    pokrętło obrotowe wersja dla Assa , Abloy , TrioVing           strone 

             e)    poliamid , czarny                    207-9219           207-9218     strone 

             e1)  poliamid , czarny , ze wzmocnioną osłoną przeciwkurzową               207-9220                 -     strone 

             a)         uchwyt  GDZn  uchwyt GDZn   uchwyt PA     uchwyt PA    strone 

             a)        chromowany         czarny       czarny           czarny    strone 

             f)    pokrętło obrotowe z cylindrem i nasadką (IP65)      bez osłony     bez osłony      z osłoną      bez osłony    strone 

             a)   na jeden kod klucza DIRAK 1333*                      107-9231      107-9230    207-9263       207-9262    strone 

             a)   na jeden kod klucza DS200*        507-9231      507-9230    507-9263       507-9262    strone 

             a)   na różny kod klucza mieszane        107-9239      107-9238    207-9265       207-9264    strone 

             f1) jak f) , ale niecka z zaczepem hakowym (nie IP65)            strone 

             a)   na jeden kod klucza DIRAK 1333*       107-9235      107-9234    207-9267       207-9266      strone 

             a)   na jeden kod klucza DS200*        507-9235      507-9234    507-9267       507-9266    strone 

             a)   na różny kod klucza mieszane        107-9243      107-9242    207-9269       207-9268      strone 

             a)                 strone 

             a)   pokrętło obrotowe z zamkiem szyfrowym            strone 

             f2)  dla montażu z nasadką (IP65)        107-9264      107-9266           -    -    strone 

             f3)  niecka z zaczepem hakowym        107-9265      107-9267           -    -    strone 

             f4)  pokrętło obrotowe z cylindrem i zamkiem szyfrowym , dla montażu z nasadką (IP65) „Override“      strone 

             a)    na jeden kod klucza DIRAK 1333*              -              -            -            107-9274    strone 

             a)    na jeden kod klucza ale nie DIRAK1333*              -              -            -            107-9276    strone 

             a)    przy zamówieniu podać życzony nummer kodu klucza           strone 

             a)                 strone 

             a)    pokrętło obrotowe zatrzaskowe, uchwyt zamknięty           strone 

             g)    montaż z nasadką (IP65)               -              -            -            107-9256    strone 

             g1)  niecka z zaczepem hakowym               -              -            -            107-9257    strone 

             g2)  na kłódkę , montaż z nasadką (IP65)              -              -            -            107-9258    strone 

             g3)  na kłódkę , niecka z zaczepem hakowym                  107-9259    strone 

             a)                 strone 

             a)    pokrętło obrotowe na uruchomienie             strone 

             h)    na montaż z nasadką         107-9247      107-9246     207-9271       207-9270    strone 

             h1)  niecka z zaczepem hakowym        107-9251      107-9250    207-9273       207-9272    strone 

             i)     uruchomieniamuszą być zamawiane osobno             2-141 

             a)    króciec blokujący jest dołączony do pokrętła obrotowego          strone 

             k)    montaż uruchomienia                     207-0016    strone 

             a)    * Z przesłoną nierdzewną zabezpieczającą przed dostaniem się kurzu         strone 

             a)    ** Cena i czas oczekiwań na zapytanie             strone 

             a)    Pokrętła obrotowe pod a) , a1) i e) można  zmodyfikować z osłoną przesuwną.                  2-090.01 

             a)    UWAGA: osłone przesuwną można tylko zastosować przy wkładek bębenkowych-profilowanych z strony 2-140.    strone 

             a)    Nie można zastosować przy podwyższonych wkładek bębenkowych.         strone 


