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  Obr. 1

Návod k montáži pro 30S1/30S2/30S3,
pro připojení s 16A30/16A10/50S1/50S2/50S3
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1. Dodávka obsahuje:

Pro sérii 300 (obr. 1):
– těsnicí trn série 300�obj. č.   30S4/E3 
– O-kroužky� obj. č.   30S4/E4

Pro sérii 500 (bez obrázku):
– těsnicí trn série 500�obj. č.   50S1/E1
– O-kroužky� obj. č.   30S4/E4

2. Těsnicí trn 
se vyznačuje lehkou a rychlou montáží a spolehlivě utěsní objímku resp. zámek.

3. Montáž
3.1 Montáž zámku Clutch-Lock (30S1/50S1) a Shuttle Lock (30S2/50S2) (obr. 2). 
Další obrázky zachycují postup montáže těsnicího trnu do zámku 30S3 (Easy- 
Lock).

  Obr. 2
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  Obr. 4

  Obr. 5

3.1.1. Příprava těsnicího trnu (obr. 3)
Nasuňte přibalené O-kroužky na trn. 
Dbejte na to, aby O-kroužky zapadly do 
pro ně určených drážek. Pro snazší 
montáž do zámku postříkejte O-kroužky 
sprejem 117P20.

3.1.2 Montáž těsnicího trnu v zámku (obr. 4)

Pozor: Před montáží těsnicího trnu 
odmontujte blokovací jednotku. 
Poškození O-kroužků může ovlivnit 
těsnost celého systému.

Obr. 5 Těsnicí trn vtlačte opatrně palcem 
do otvoru a dotlačte jej až na doraz. 

  Obr. 6

  Obr. 7

Obr. 6 V kombinaci s těsnicím trnem 
lze použít silikonový návlek bez 
distálního připojení nebo i s distálním 
připojením.

Obr. 7 Namontujte ventilovou 
jednotku a opatrně ji dotáhněte.

           Pozor: Dbejte při tom 
pokynů v návodu pro blokovací 
ventilovou jednotku zámku.

3.2 Montáž zámku Easy-Lock (30S3 
/ 50S3) (obr. 8)

Následující obrázky zachycují postup 
montáže těsnicího trnu do zámku 
30S3 (Easy-Lock).
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3.2.1 Demontáž zámku Easy-Lock 
(obr. 9)
Povolte opatrně dvoumilimetrovým 
šestihranným T-klíčem 173P3/2 oba 
šroubky-červíky. 

           Pozor: Červíky vytočte jen
 k zarážce.

Obr. 10 Vyšroubujte blokovací 
jednotku pomocí montážního klíče 
(10S300) z pouzdra zámku. 
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Obr. 11 

           Pozor: Pružinku a podložku dobře 
uschovejte pro případné zpětné 
přestavění.

Obr. 12 Nasuňte přibalené O-kroužky na 
těsnicí trn teprve tehdy, až jej prostrčíte 
vodicím pouzdrem. 

           Pozor: Dodržte, prosím, tento 
pracovní postup, jinak se mohou O-
kroužky poškodit.

Obr. 13 Postříkejte O-kroužky sprejem 
117P20, abyste si další montáž ulehčili. 
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Obr. 14 Vtlačte těsnicí trn s vodicím 
pouzdrem opatrně do pouzdra zámku. 
Pro demontáž těsnicího trnu slouží otvor 
v něm se závitem M4. Pro vytažení trnu 
použijte vhodný šroub, popřípadě i kleště.

           Pozor: Nastavte polohu vodicího 
pouzdra trnu podle obr. 15, aby bylo 
možné správně namontovat uzavírací 
kryt.

Obr. 16 Přišroubujte uzavírací kryt zámku 
Easy Lock klíčem pro vnitřní matice 165P5 
do vodicího pouzdra zámku. Špičky klíče 
nasaďte do hlaviček šroubků-červíků. 

Obr. 17 Namontujte ventilovou jednotku, 
opatrně ji dotáhněte. 

           Pozor: Dbejte při tom pokynů 
v návodu pro ventilovou jednotku 
zámku.

                 

                 

Záruka

Garance může být poskytnuta jen tehdy, je-li výrobek užíván za daných 
podmínek a k určeným účelům. Tento výrobek je kontrolován podle doporučení 
ISO. Společnost F. G. Streifeneder KG poskytuje rozšířenou záruku po dobu 
12 měsíců, pokud jsou užívány výhradně modulární stavební díly podle 
klasifikačního systému firmy Streifeneder.

Prohlášení o shodě

Společnost F. G. Streifeneder KG prohlašuje jako výrobce s plnou 
odpovědností, že těsnicí trn k sérii zámků 300 a 500 – 30S4/P, 50S4/P 
odpovídá požadavkům směrnice 93/42/EWG.
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