Zestaw naprawczy do zasuwnic wielopunktowych

Zestaw naprawczy do zasuwnic wielopunktowych

Wyjaśnienie klucza opisowego

Wyjaśnienie klucza opisowego

RHD = zestaw naprawczy zamka głównego obsługiwanego klamką
RHS = zestaw naprawczy zamka głównego obsługiwanego kluczem
RSG = zestaw naprawczy kompletu listew
RZS = zestaw naprawczy łącznika
RS1000 = zestaw zamka głównego
RS1001 = łacznik krótki 132 mm
RS1002 = łącznik długi 200 mm
RS1100 = zestaw listew z grzybkami obrotowymi
RS1300 = zestaw listew z bolcem
RS1500 = zestaw listew z hakiem
RS1600 = zestaw listew z kombinacją bolca i haka
RS1X00 = środkowa część listwy pod zamek do drzwi stalowych
Przy zestawie zamka głównego:
AN = sfazowana zapadka
SL = sfazowana zapadka Softlock
Przy zestawie listew:
SG = zestaw listew
ST = środkowa część listwy bez połączenia listwy napędowej

- = puste miejsce
PZ = otwór pod wkładkę profilową bębenkową
RZ = otwór pod wkładkę okrągłą
Q = tylko elementy ramowe z regulacją typu Q
X = pozostałe elementy ramowe
- = nie dotyczy
F = profil płaski
P = profil U
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Nr pozycji w opisie

określenie grupy produktów

Standardowy opis zestawu naprawczego do zasuwnic wielopunktowych (RS) składa się z 40 pozycji, które zawierają następujące informacje:
30 - 31 32 - 33
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1
wykonanie zgodnie z zakładową normą nr 1 = 1
obsługiwany klamką, 25 - 30 mm dornmas, 92 mm rozstaw = B
obsługiwany klamką, 55 mm dornmas, 72 mm rozstaw = C
obsługiwany klamką., 35 - 65 mm dornmas, 92/94 mm rozstaw = D
obsługiwany kluczem, 55 + 65 mm dornmas, 72/74 mm rozstaw = F
obsługiwany kluczem, 55 - 80 mm dornmas, 92/94 mm rozstaw = G
obsługiwany kluczem, 35 - 65 mm dornmas, 92/94 mm rozstaw = K
obsługiwany kluczem, 25 + 30 mm dornmas, 92/94 mm rozstaw = N
Przy zestawie listew:
długość listwy w mm = xxxx
Przy zestawie zamka głównego:
do zasuwnic wielopunktowych obsługiwanych klamką = MFD
do zasuwnic wielopunktowych obsługiwanych kluczem = MFS
stal nierdzewna szczotkowana matowa = 41
kierunek lewy, możliwość zmiany na prawy = LR
trzpień czworokątny 8 mm = 8
trzpień czworokątny 10 mm = 1
xx mm rozstaw= xx
Przy zestawie zamka głównego:
xx mm dornmas = xx
Przy zestawie listew:
puste miejsce = -kaseta przykręcona do listwy = S
xx mm szerokość profilu = xx
xx mm wysokość profilu = xx

Ważne: Jeśli brak jest przypisanych wartości dane miejsce jest wypełnione myślnikiem"-" .
oznaczenie danej funkcji zawsze znajduje się w tym samym miejscu.
Aktualizacja: 21.11.2014 PL

