1

Winkhaus STV

Ogólne informacje

Katalog produktów 05/2011

o produkcie		

4

Zmiany techniczne zastrzeżone
Nr druku 493 476 7

Oznaczenie zamka STV

2
3

1 - 12

STV- (LE) (TBV) F (W) 16 60 P L03/45 D 92 A /10 M2 K (RS) MC
zamek wielopunktowy

kolory

Winkhaus

MC srebrny (powłoka
chromianowo-niklowa)

LE = jedn. opak.

WS biały (RAL 9016)

wersja ryglowania

GR szary (RAL 9007)

5

TBV

z trzpieniami trezorowymi

SW czarny

AV2

z automat. ryglowaniem

EST stal szlachetna

6

BM

blueMotion (elektryczny)

BT

blueTop (elektryczny)

AP179

do drzwi ewakuacyjnych

7

AV2OR z automatycznym ryglowa-

szczotkowana

niem bez rygla środk.

wersja prawa lub lewa
(dla obustronnych nie podajemy)

AP1125 do drzwi antypanicznych
FS

do drzwi przeciwpożarowych

SV

z szybkim ryglowaniem

ESS

zamek pojedynczy

SEN

dla seniorów

K

krótkie rygle obrotowe

sposób ryglowania
M

rygle masywne

MS rygle masywne z ochroną
przed przepiłowaniem

typ listwy

R

rolki mimośrodowe

F

z listwą płaską

RT

rolki mimośrodowe i trzpienie

U

z listwą ceową
T

trzpienie grzybkowe

grzybkowe

wersja zamka
A

z dodat. mechanizmem blokującym

W

ze sztywnym łańcuchem

G

uruchamiany klamką

T

z ryglami pionowymi

I

nieaktywny (bez ryglow. pionowego)

E

nieaktywny (z ryglow. pionowym)

P

z dzielonym orzechem

S

z blokadą zapadki

R

z zapadką baryłkową

F

z cichą zapadką

względem wysokości klamki, długości
i pozycji dodatkowych ryglowań
P

z płytką zaciskową

rolki mimośrodowe bez regulacji
rygiel bolcowy

H

rygiel hakowy

D

rygiel podwójny

2, 3, 4 - liczba punktów ryglujących
wymiar trzpienia zamka, tu: 10 mm
A

odsadzona zapadka

rozstaw osi klamki do osi wkładki
D

kaseta sztywnego łańcucha zależna od
rozstawu osi klamki do czoła zamka

szerokość listwy, tu: 16 mm
wariant, tu: 60 - wersja standardowa pod

RZ
B

Z

zapadka znalowa

S

zapadka stalowa

T

mocna sprężyna zapadki

rozstaw osi klamki do czoła zamka,
tu: 45 mm
L03 - wewnętrzne oznaczenie wariantów
listwy (z tłoczeniem, nadrukiem tamponowym itp.), np. tłoczenie WH, SKG**, SBD
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Zmiany techniczne zastrzeżone
Nr druku 493 476 7

1

Oznaczenie części ramowych

2

STV - Grt. SL U 26 - 76 (FA) (U) M V (2) RS MC

3

zamek

kolory

wielopunktowy Winkhaus

MC srebrny (powłoka
chromianowo-niklowa)
WS biały (RAL 9016)

wersja elementu ramowego
SB

GR szary (RAL 9007)

zaczep pojed. (kieszeniowy)

5

SW czarny

SB FRA zaczep środkowy

EST stal szlachetna

SB TF

zaczep sztywnego łańcucha

WSB

zaczep kątowy

Grt. SL

komplet ramowy (2 części)

wersja prawa lub lewa (dla

Grt. TF

komplet ramowy sztywnego

obustronnych nie podajemy)

szczotkowana

łańcucha (2 części)
SL

listwa ramowa (jednoczęściowa)

SL TF

listwa ramowa sztywnego

liczba punktów ryglujących (przy
zaczepach pojedynczych nie po-

listwa ramowa zamka

dajemy)

trezorowego (jednoczęściowa)

kształt listwy
F

płaska

U

ceowa

W

kątowa

V

regulacja docisku

M

rygiel masywny

B

rygiel bolcowy

szerokość listwy, tu: 26 mm
U
wariant, tu: 76

płytka

regulacyjna

pod

listwą
K

krótka kieszeń

G

skrócone blachy

FA

zapadka ślizgowa

12/7

wkładka kątowa

FAB

mostek zapadki ślizgowej

OT

bez kieszeni

KR

rygiel narożny

S

z zaślepkami

SKG

certyfikat SKG (Holandia)
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7

łacucha (jednoczęściowa)
SL TBV
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