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Säkerhetshandtag 844S
Beskrivning
Säkerhetshandtagen används på innersidan, när man vill säkra mot inbrott och obehörigt öppnande. Används på
fönsterdörr, fönster och skåpdörr som har spanjolett. Godkända enligt SS 3620 Klass B. Fi...
Användningsområde

Säkerhetshandtagen används på innersidan, när man vill säkra mot inbrott och obehörigt öppnande. Används på
fönsterdörr, fönster och skåpdörr som har spanjolett. Godkända enligt SS 3620 Klass B. Finns rakt, höger,
vänster. Låsbart med tryckcylinder 4484 och 4482.
Egenskaper

Sprintlängd: 53 m m .
Sk ruv: Erforde rlig e nvägssk ruv ingår.
Monte ring : Monte ringsanvisning i förpack ninge n.
Funktion

Låsning sk e r när cylinde rn tryck s ne r och handtage t står i stängt läge .
När nyck e ln vrids fjädrar cylinde rn upp och låsfunk tione n upphör.
Nyck e ln k an tas ur i olåst läge .
Handtage n k an fås m e d lik a e lle r olik a låsning, och m e d sam m a låsning som fönste rlås 2820 och 2830.
Material

Handtage n av zam ak m e tall förk rom ad, m attk rom ad, pulve rlack e rad vit e lle r förm ässingad.
Sprint av 8 m m förzink at fyrk antstål.
På spe cie ll be gäran k an 7 m m fyrk antsprint le ve re ras.
Tillbehör

Tryckcylinder 4484. Tryckcylinder Abloy (för system- låsning). Underläggsbricka 4926. Handtagskoppling,
Vid beställning uppge:
1. Ytbehandling
2. Rakt, höger eller vänster.
3. Typ av cylinder.
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