Lakierowanie nawierzchniowego mechanizmu klamki – standard

Informacje dot. niniejszej instrukcji
Roto gwarantuje niezawodność działania elementów
przy uwzględnieniu zdefiniowanych parametrów.
Poza tym gwarancja obowiązuje zgodnie z naszymi warunkami dostaw i płatności. Wykluczone są roszczenia
wobec Roto wynikające z nieprawidłowego lakierowania
i powstałych w wyniku tego szkód.
Wytyczne dot. rodzajów lakierowania
Lakierowanie
- grubość warstwy 20 + 40 µm
- temperatura spalania 130 °C – 150 °C
- czas 35 min.
Lakierowanie proszkowe 
- grubość warstwy 40 + 40 µm
- temperatura spalania 170 °C – 200 °C
- czas 10 – 20 Min.
WSKAZÓWKA!
Nie powlekać podanych powierzchni funkcjonalnych.

Wytyczne dot. smarowania
Smar: 
- Roto norm fabryczna WN03.08.02.0002, rozdział 4.1
Smary do standardowego zastosowania

Roto Line

WSKAZÓWKA!
Nasmarować suwak, zębatkę, sprężyny i łożyska (zatrzask). Jeżeli zatrzask nie zostanie nasmarowany, zasuwnica blokuje się.
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Zastrzega się możliwość zmian.
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Miejsca do lakierowania > oznaczono na szaro:
 zewnętrzny kontur klamki
 zewnętrzny kontur zasuwnicy
2.

Zamontować obudowę
W obudowę wcisnąć tuleję.
Włożyć 4 sprężyny naciskowe.
Na sprężyny naciskowe położyć tuleje.

3.

Klamkę wraz z obudową połączyć z zasuwnicą.
Nasmarować zazębienie oraz 4 luki na tuleje zębatki
(patrz: lupa).
Zębatkę nałożyć na 4 tuleje i wcisnąć, tak aby znalazły
się one w 4 otworach.
Klamkę wcisnąć w gwiazdkę na zębatce i zamocować
wkrętem z wpuszczanym łbem.
WSKAZÓWKA!
Klamkę należy montować wyłącznie
w pozycji jak na rysunku.
Narzędzia: T25
Moment obrotowy: 6 Nm

4.

[1]
[2]

Zakończyć montaż nawierzchniowego mechanizmu klamki.
Zazębienie, łożysko i powierzchnię nośną suwaka zębatego natłuścić (patrz: czerwone pola lupa [1]).
Suwak zębaty umieścić po lewej stronie, zwracając
przy tym uwagę na schemat wiercenia (p. lupa [2]).
Zacisnąć osłonę.
Przeprowadzić test działania.

Zastrzega się możliwość zmian.
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Lakierowanie nawierzchniowego mechanizmu klamki – standard

Lakierować klamkę i obudowę.
Miejsca, których nie należy lakierować > oznaczono
na biało:
 Mocowanie zębatki
 Na wszystkich powierzchniach wewnętrznych
dopuszcza się tylko mgiełkę.

Roto Line

1.

