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CSMH RoHS  IP65

Západky s tlačnou rukojetí
Zinková slitina, se zámkem

RUKOJEŤ
Zinková slitina, s otvorem pro visací zámek s průměrem třmenu 
maximálně 9 mm.

TĚLO
Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, 
barva černá, matný povrch.

VŘETENO A OCHRANNÁ KRYTKA
Odlitek ze zinkové slitiny

ZAJIŠŤOVACÍ PRVEK (JAZÝČEK)
Válcový element ze zinkové slitiny, možnost nastavení polohy 
pomocí upínacího šroubu s vnitřním šestihranem, potažený 
technopolymerem na bázi polyamidu (PA) vyztuženým skelnými 
vlákny, barva černá.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK
Silikonový pásek aplikovaný na spodní části základny.

ZÁMEK
S protiprachovým krytem vyrobeným z technopolymeru na bázi 
acetalu (POM), barva červená.
Dva poniklované mosazné klíče, vyjímatelné ve dvou krajních 
polohách po 90°.

STUPEŇ KRYTÍ IP
Stupeň krytí IP 65 dle tabulky EN 60529 (viz. strana ).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ
Montáž pomocí 4 pozinkovaných ocelových šroubů zalisovaných do 
základny a 4 pozinkovaných ocelových matic se závitem zajištěným 
proti uvolnění, (jsou součástí dodávky).
 - CSMH: zámek se 400 různými kombinacemi.
 - CSMH-U: zámek s jednou kombinací (všechny zámky jsou stejné 

a mají stejný klíč).
Označení pro barvu rukojeti:
 - BK: barva černá.
 - GR: barva šedá.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ
Zavřete dveře a otočte rukojeti o 90° do zavřené polohy. Sklopte 
rukojeť do prolisu v základně. Při sklápění rukojeti se pohybuje 
vřeteno axiálně spolu s jazýčkem až do konečné polohy, kde dojde 
k uzavření dveří.
Uzamknutím zámku zajistíte rukojeť ve sklopené poloze.
Západky s tlačnou rukojetí CSMH možňují rozsah zamykání od 13 do 
75 mm.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ
Provedení s délkou vřetene 45 mm pro rozsah zamykání od 13 do 43 
mm.

Kód Označení

421501 CSMH-128-BK 507
421502 CSMH-128-GR 507
421503 CSMH-U-128-BK 507
421504 CSMH-U-128-GR 507
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