
Wkładka bębenkowa dwustronna SX

Właściwości:

Zdjęcie i rysunek techniczny:

Dane techniczne:

Wkładka bębenkowa wyposażona w 6 zastawek blokujących z funkcją bezpieczeństwa, FZG 2010_01.zgodna z EN 1303:2005/AC:2008 oraz 

Wkładka bębenkowa dwustronna greenteQ SX z mosiądzu matowego dwustronnie). 3 klucze w komplecie. Wkładka z różnym wzorem klucza (każda 
niklowanego; wyposażona w 6 zastawek blokujących; posiada funkcję wkładka posiada inny rodza zamknięcia. Komplet 3 kluczy dołączonych do 
bezpieczeństwa (zamykanie z obu stron); sklasyfikowana wg PN-EN wkładki pasuje wyłącznie do niej) lub wkładka na 1 wzór klucza (dowolna ilość 
1303:2005/AC:2008 i FZG 2010_01; posiada zabezpieczenie przed wyrwaniem wkładek z takim samym zamknięciem jest otwierana tym samym kluczem). 
i rozwierceniem; wkładka odporna na próby otwarcia wytrychem dzięki Oddzielnie dostępne są także klucze surowe dla wkładek z różnym wzorem 
zastosowaniu sztyftów w kształcie grzybka; podstawowa długość wkładki to klucza lub dodatkowe klucze dla wkładek na 1 wzór klucza.
30/30 mm; dostępne dłuższe wkładki każdorazowo o 5 mm (jedno- i 

Materiał mosiądz

Powierzchnia matowy niklowany

Ilość zastawek (po każdej stronie) 6

Funkcja bezpieczeństwa tak

Zgodna z EN 1303:2005/AC:2008; FZG 2010_01

Śruba mocująca 1x M5 x 50 mm oraz 1x M5 x 80 mm

Ilość kluczy w komplecie 3

Opakowanie 1 szt.

(10 szt./pudełko, 50 szt./karton) 
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
WKŁADKI BĘBENKOWE - Wkładka bębenkowa dwustronna SX
 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 / B (Typ) Wskazówka:

30 / 30 mm (SX 60)
40 / 40 mm (SX 80)30 / 35 mm (SX 65)
40 / 45 mm (SX 85)30 / 40 mm (SX 70)
40 / 50 mm (SX 90)30 / 45 mm (SX 75)
40 / 55 mm (SX 95)30 / 50 mm (SX 80)
40 / 60 mm (SX 100)30 / 55 mm (SX 85)
40 / 65 mm (SX 105)30 / 60 mm (SX 90)

30 / 65 mm (SX 95)
30 / 70 mm (SX 100)
30 / 75 mm (SX 105)

40 / 70 mm (SX 110)

35 / 35 mm (SX 70)

45 / 45 mm (SX 90)

35 / 40 mm (SX 75)

45 / 50 mm (SX 95)

35 / 45 mm (SX 80)

45 / 55 mm (SX 100)

35 / 50 mm (SX 85)

45 / 60 mm (SX 105)

35 / 55 mm (SX 90)

45 / 65 mm (SX 110)

35 / 60 mm (SX 95)

50 / 50 mm (SX 100)

35 / 65 mm (SX 100)

50 / 55 mm (SX 105)

35 / 70 mm (SX 105)

50 / 60 mm (SX 110)

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

Wkładki bębenkowe dwustronne SX 
dostępne w następujących wersjach:

VS: różny wzór klucza, GS (1-5): jeden wzór klucza
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