
Informacja o produkcie 
 

Roto NT / NX 
Wymiana zasuwnic 794636, 794640, 788618 

 

 Data publikacji: 2019-05-06 

PI _19-2513 Data ostatniej edycji: 2019-05-06 

 
* w przypadku zapytań o cenę prosimy o kontakt: sprzedaz@roto-frank.com 
** w przypadku zainteresowania produktem prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania oraz oczekiwanego terminu realizacji na adres: sprzedaz@roto-frank.com 

 

 

 
 

Opis 

Wycofane zostają zasuwnice 794636, 794640, 

788618, a w ich miejsce wprowadzane są nowe 

– zgodnie z tabelą obok. Wymiana podyktowana 

jest ujednoliceniem wysokości NSP (blokada 

błędnego położenia klamki) w zasuwnicach KSR 

w Roto NX. Wysokość gniazda NSP w nowych 

zasuwnicach wynosić będzie 1121 mm dla 

zakresu stosowania 1601-1800 mm. 
 

 Lista artykułów*   

Nowy 
SAP 

Opis PG Zastępuje 

838345 NX Zas.RU KSR D15 1601-1800 1000 2E N12 794636 

838324 NX Zas.RU KSR D15 1601-1800 1000 2V N12 794640 

788308 NX Zas.RU KSR EasyMix 1601-1800 1000 2E NX4 788618 
 

Zastosowanie  

Zastosowanie w Roto NT i NX.  
 

 

Dokumentacja 

Artykuł dostępny w kolejnych wydaniach katalogów Roto NT i  Roto NX  
 

Montaż 

Wg instrukcji 

 

Dostępność 

Wymiana zasuwnic będzie przebiegała automatycznie od 06.05.2020 po 

wyczerpaniu zapasów zastępowanych zasuwnic. 

 

Po wyczerpaniu zapasów zastępowanych zasuwnic termin realizacji: 2 dni 

robocze. 

Dane techniczne  

■ wycofywana zasuwnica 794636 miała zakres 

stosowania FFH 1601-1800, w jej miejsce należy 

stosować zasuwnicę 838345, zakres stosowania 

nie ulega zmianie. Zmianie ulega położenie 

gniazda do NSP, w nowej zasuwnicy nie ma 

wycięcia pod zaczep do wielostopniowej 

mikrowentylacji. 

■ wycofywana zasuwnica 794640 miała zakres 

stosowania FFH 1601-1800, w jej miejsce należy 

stosować zasuwnicę 838324, zakres stosowania 

nie ulega zmianie. Zmianie ulega położenie 

gniazda do NSP, w nowej zasuwnicy nie ma 

wycięcia pod zaczep do wielostopniowej 

mikrowentylacji. 

■ wycofywana zasuwnica 788618 miała zakres 

stosowania FFH 1601-1800, w jej miejsce należy 

stosować zasuwnicę 788308, zakres stosowania 

nie ulega zmianie. Zmianie ulega położenie 

gniazda do NSP, w nowej zasuwnicy nie ma 

wycięcia pod zaczep do wielostopniowej 

mikrowentylacji. 



Informacja o produkcie 
 

Roto NT / NX 
Wymiana zasuwnic 794636, 794640, 788618 

 

 Data publikacji: 2019-05-06 

PI _19-2513 Data ostatniej edycji: 2019-05-06 

 
* w przypadku zapytań o cenę prosimy o kontakt: sprzedaz@roto-frank.com 
** w przypadku zainteresowania produktem prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania oraz oczekiwanego terminu realizacji na adres: sprzedaz@roto-frank.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


