Cylindrické vložky
Zadlabací zámky

3
RC3
dle ČSN EN 1627:2012
Uzamykací systém
Dle požadavku NBÚ
v souladu se zákonem
č. 412/2005 sb.
SS4=2

• pro dveře vyžadující trvale vysokou bezpečnost
zajištění
• vstupní dveře bytu, vchodové dveře bytového
domu, kanceláře, školy, průmyslové objekty

• prvky zvýšené ochrany proti odvrtání v tělese
i bubínku pro vybraná provedení, označení „B“
• prostupová spojka, označení „P“
• ozubené kolo, 10 zubů („K10“)
nebo 12 zubů („K12“)
• nastavitelný zub pro FAB 201, označení „Z“
• malý kovový knoflík 20 mm, označení „MK“
povrchová úprava mosaz nebo matný nikl
• velký kovový knoflík 30 mm, označení „VK“
povrchová úprava mosaz nebo matný nikl

VÝHODY
•
•
•
•

Dveřní zavírače

•
•
•
•
•

systém chráněn patentem
vysoká úroveň zabezpečení
rozsáhlá rozměrová řada
široká nabídka kompatibilních zámků

5ti stavítkový uzamykací systém
mosazné těleso i bubínek
přední doraz – patentovaná technologie RS
spojka úplná nesymetrická
identifikační karta

PROVEDENÍ VÝROBKU

SGK

Užitný vzor
CZ 23209 U1
CZ 26951 U1
Ochranná známka
184 332

• standardní povrchová úprava:
- leštěná mosaz
- matný nikl, označení „Nm“
•
-

Průmyslové zámky

oboustranná cylindrická vložka :
označení „FAB 200RS“
rozměr od 30+30mm
další rozměry odstupňované po 5mm

•
-

knoflíková cylindrická vložka:
označení „FAB 202RS“
rozměr od 30+30 mm
standardně osazen černý plastový knoflík
průměr 22mm
- další rozměry odstupňované po 5 mm
•
-

Přídavné zámky

Visací zámky

DOPLŇKY

POPIS VÝROBKU

Patent
303220

• standardně dodáváno 5 klíčů pro rozměry 30+30
a 30+35, pro ostatní rozměry dodávány 3 klíče
• barevné rozlišovače
• polotovar klíče FAB 200RS ND
• patentově chráněná technologie RS
• distribuce volná

KOMPATIBILNÍ VÝROBKY
SJEDNOTITELNÉ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR SU
•
•
•
•
•
•

visací zámek FAB 211 RSH
visací zámek FAB 110/200RSH
visací zámek FAB 110/200RSHT
visací zámek 90/200RSH
visací zámek 80/200RSH
cyl. vložka přídavného zámku FAB 220RS
nebo FAB 220RSNb
• cylindrická vložka se závitem na tělese
FAB 230RSNb

jednostranná cylindrická vložka:
označení „FAB 201RS“
rozměr od 30+10 mm
další rozměry odstupňované po 5mm

Klíč FAB 200RS

Polotovary klíčů
Mincové zámky

POUŽITÍ

KLÍČE

Paniková kování

Kování

Bezpečnostní cylindrická vložka
FAB 200RS
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Cylindrické vložky
Zadlabací zámky

Bezpečnostní cylindrická vložka
FAB 200RS
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Dveřní zavírače



Paniková kování

Oboustranná cylindrická vložka
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Jednostranná cylindrická vložka

OVLÁDACÍ KNOFLÍKY
• knoflík malý kovový - volitelný
• průměr
20 mm
• povrchová úprava nikl matný nebo mosaz

• knoflík velký kovový - volitelný
• průměr
30 mm
• povrchová úprava nikl matný nebo mosaz

Polotovary klíčů

• knoflík plastový - standardní
• průměr
22 mm
• povrchová úprava - černý plast

Průmyslové zámky

Přídavné zámky
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Mincové zámky





Visací zámky

SGK

Oboustranná cylindrická vložka
s knoflíkem

