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Řada 118  zámky pro úzké dveře - tl.zámku 16,5 mm 

Info: fix - nastavitelný posuv těla zámku proti krycímu plechu

fafix - nastavitelný posuv uvolnňovací střelky proti tělu zámku

E - mechanická aretace el. zámku pro trvalé otevření

RR - el. zámek s monitorovacím kontaktem stavu zavření dveří

bez příplatky za cívku u zámků řady 118                      

nutné určit napájení  - standardní - A71 - 10-24V, B71 - 22-42V

                                  - reverzní     - E91 - 10-24V, F91 - 10-24V

 el otvírače pro  pro vnitřní použití 

obj. číslo popis cena bez DPH

118--------  el.Zámek úzký,bez kr. plechu 1 325

118E-------- el.Zámek úzký,bez kr. plechu,s mech.aretací 1 528

118RR------ el.Zámek úzký,s monit.kontaktem,bez kr. plechu 4 030

118RRE------ el.Zámek úzký,s monit.kontaktembez kr. plechu,s mech.aretací 41 397

148-------- el.Zámek úzký,bez kr. plechu,s fcí. hold-open 1 510

148E-------- el.Zámek úzký,bez kr. plechu,s mech.aretací,s fcí. hold-open 1 717

138-------- reverz. Zámek,bez kr. plechu 3 230

138RR------ reverz. Zámek,s monit.kontaktem,bez kr. plechu 5 901

voděodolné el. Otvírače 

obj. číslo popis cena bez DPH

118W--------  el.Zámek úzký,bez kr. plechu 1 913

118WE-------- el.Zámek úzký,bez kr. plechu,s mech.aretací 2 117

148W-------- el.Zámek úzký,bez kr. plechu,s fcí. hold-open 2 100

148WE-------- el.Zámek úzký,bez kr. plechu,s mech.aretací,s fcí. hold-open 2 305

138W-------- reverz. Zámek,bez kr. plechu 3 835

138WR------ reverz. Zámek,s monit.kontaktem,bez kr. plechu 6 977

Profix® 2 - el. Otvírač pro skrytou montáž

obj. číslo popis cena bez DPH

118.13----- el.Zámek úzký,bez kr. plechu 1 375

118E.13----- el.Zámek úzký,bez kr. plechu,s mech.aretací 1 575

118.23----- el.Zámek úzký,bez kr. plechu,s monit.kontaktem 4 078

118E.23----- el.Zámek úzký,bez kr. plechu,s mech.aretací,s monit.kontaktem 4 283

148.13----- el.Zámek úzký,bez kr. plechu,s fcí. hold-open 1 558

138.13----- reverz. Zámek,bez kr. plechu 3 280

138.63----- reverz. Zámek,bez kr. plechu,s monit.kontaktem 6 124

Profix® 2 - voděodolné el. Otvírače pro skrytou montáž 

obj. číslo popis cena bez DPH

118W.13--------  el.Zámek úzký,bez kr. plechu 1 965

118WE.13-------- el.Zámek úzký,bez kr. plechu,s mech.aretací 2 164

118W.23-------- el.Zámek úzký,bez kr. plechu,s mech.aretací,s monit.kontaktem 5 148

148W.13-------- el.Zámek úzký,bez kr. plechu,s fcí. hold-open 2 148

138W.13-------- reverz. Zámek,bez kr. plechu 3 881

138WR.13------ reverz. Zámek,s monit.kontaktem,bez kr. plechu 7 009
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