
Półwkładka bębenkowa SX 8-F

Właściwości:

Zdjęcie i rysunek techniczny:

Dane techniczne:

Wkładka bębenkowa wyposażona w 6 zastawek blokujących, zgodna z  .greenteQ EN 1303:2005/AC:2008

Półwkładka bębenkowa greenteQ SX 8-F z mosiądzu matowego niklowanego; na 1 wzór klucza (dowolna ilość wkładek z takim samym zamknięciem jest 
wyposażona w 6 zastawek blokujących. Zgodna z klasyfikacją PN-EN otwierana tym samym kluczem). Oddzielnie dostępne są także klucze surowe 
1303:2005/AC:2008; wyposażona w zabierak regulowany w 8 pozycjach. dla wkładek z różnym wzorem klucza lub dodatkowe klucze dla wkładek na 1 
Podstawowa długość półwkładki SX 8-F to 30mm; dostępne dłuższe półwkładki wzór klucza.
każdorazowo o 5 mm. 3 klucze w komplecie. Półwkładka greenteQ SX 8-F z 
różnym wzorem klucza (każda wkładka posiada inny rodzaj zamknięcia. 
Komplet 3 kluczy dołączonych do wkładki pasuje wyłącznie do niej) lub wkładka 

Materiał mosiądz

Powierzchnia matowy niklowany

Ilość zastawek (po każdej stronie)

Rodzaj zamknięcia

6

8-krotnie przestawne

Zgodna z EN 1303:2005/AC:2008

Śruba mocująca M5 x 50 mm oraz M5 x 80 mm

Ilość kluczy w komplecie 3

Opakowanie 1 szt.

(10 szt./pudełko, 50 szt./karton)

06/2014 | www.vbh.de

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
WKŁADKI BĘBENKOWE - Półwkładka bębenkowa SX 8-F
Instrukcje użytkowania, dane dotyczące produktu i jego osiągnięć oraz inne dane techniczne stanowi w odniesieniu do naszych produktów greenteQ jedynie ogólne wskazówki. Służą one tylko do opisu właściwości i budowy produktów i nie stanowią gwarancji 
w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań naszych produktów obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie, czy dany produkt nadaje się do jego celów. Nasze doradztwo techniczne 
udzielane ustnie, pisemnie lub w postaci przeprowadzonej próby służy tylko do Państwa informacji i jest absolutnie niewiążące.
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Kategoria
użytkowania

Trwałość Masa drzwi Odporność
ogniowa

Bezpieczeństwo Odporność
na korozję

i temperatura

Bezpieczeństwo
związane
z kluczem

Odporność
na atak

Długość A (Typ) Wskazówka:

30 mm (SX 30 8-F)
35 mm (SX 35 )8-F

55 mm (SX 55 8-F)

40 mm (SX 40 8-F)

60 mm (SX 60 8-F)

45 mm (SX 45 8-F)

65 mm (SX 65 8-F)

50 mm (SX 50 8-F)

70 mm (SX 70 8-F)

Klasyfikacja wkładek bębenkowych wg EN 1303 : 2005 / AC : 2008

Półwkładki bębenkowe SX 
dostępne w następujących wersjach:

8-F

VS: różny wzór klucza, GS (1-5): jeden wzór klucza
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Instrukcja użytkowania zabieraka regulowanego w 8 pozycjach
Nowa funkcjonalność półwkładki bębenkowej  : 
zabierak regulowany co 45° w 8 pozycjach, dzięki czemu możliwe 
są różne opcje montażu wkładki bębenkowej (klamki okienne z 
kluczykiem, przełącznik kluczowy, itp.).

Tak to działa: 
za pomocą ostro zakończonego narzędzia (kluczyk, wkręt 
montażowy, itp.) wcisnąć bolec naciskowy znajdujący się od spodu 
wkładki, ustawić zabierak w odpowiedniej pozycji, następnie puścić 
bolec, który automatycznie wróci do poprzedniej pozycji.

greenteQ SX 8-F
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