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OGÓLNE PROPOZYCJE DOBORU ZAWIASÓW
Zawiasy Dr.Hahn SERIA 60AT.
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Dom jednorodzinny

Dom wielorodzinny

Dom wielorodzinny

Dom wielorodzinny

Dom wielorodzinny

Dom jednorodzinny

Szpital, szkoła, …

Szpital, szkoła, …

Szpital, szkoła, …

Szpital, szkoła, …

Szpital, szkoła, …

Szpital, szkoła, …

1250 x 2000

1250 x 2000

1250 x 2000

1250 x 2000

1250 x 2000

1250 x 2000

1250 x 2000

1250 x 2000

1250 x 2000

1250 x 2000

1250 x 2000

1250 x 2000

140

140

140

140

140

120

120

120

120

120

120

Maks.
wielkość
skrzydła
 [mm]  

Maks.
ciężar

skrzydła
 [kg]  

Samo-
zamykacz

górny
(OTS)

 

Napęd
rozwierny

 

Regulacja
kolejności
zamykania

 

Zalecana
ilość

zawiasów
 

Rozmieszczenie
 

  
2 sztuki 2-częściowe

3 sztuki 2-częściowe
   

2 sztuki 3-częściowe
  

3 sztuki 3-częściowe
    

3 sztuki 3-częściowe
    

4 sztuki 3-częściowe
    

3 sztuki 3-częściowe
    

4 sztuki 3-częściowe
    

3 sztuki 3-częściowe
    

4 sztuki 3-częściowe
    

3 sztuki 3-częściowe
    

4 sztuki 3-częściowe
    

Odstęp od krawędzi skrzydła ok. 150 mm

Odstęp od krawędzi skrzydła ok. 150 mm

Trzeci zawias ok. 150 mm poniżej górnego 

Trzeci zawias ok. 150 mm poniżej górnego 

Trzeci zawias ok. 150 mm poniżej górnego 

Trzeci zawias ok. 150 mm poniżej górnego 

Trzeci zawias ok. 150 mm poniżej górnego 

Trzeci zawias ok. 150 mm poniżej górnego 

Trzeci zawias ok. 150 mm poniżej górnego,
czwarty po środku

Trzeci zawias ok. 150 mm poniżej górnego,
czwarty po środku

Trzeci zawias ok. 150 mm poniżej górnego,
czwarty po środku

Trzeci zawias ok. 150 mm poniżej górnego,
czwarty po środku

■

■

■

■

■

■

■

Ogólne propozycje doboru zawiasów odnoszą się do standardowej szerokości profilu ościeżnicy (ok. 45 mm) o grubości ścian
2 mm. Ponieważ poszczególne systemy profili różnią się znacznie wymiarami i grubością ścian, a duże znaczenie ma sposób
mocowania zawiasów do profili, w przypadkach wątpliwych zalecamy kontakt z działem technicznym ESCO. Wszystkie
oświadczenia i obliczenia dotyczą wyłącznie oryginalnych zawiasów Dr. Hahn w połączeniu z oryginalnymi elementami
mocującymi Dr. Hahn oraz odnoszą się do ich specjalnych cech konstrukcjnych. 
Do określenia doboru zawiasów potrzebne są następujące informacje: 
Wielkość skrzydła, ciężar skrzydła, grubość ścian profilu, konstrukcja ościeżnicy i skrzydła, sposób otwierania, rodzaj obciążenia,
sposób mocowania zawiasów, rodzaj zastosowanego samozamykacza lub napędu.
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OGÓLNE PROPOZYCJE DOBORU ZAWIASÓW

Ogólne propozycje doboru zawiasów odnoszą się do standardowej szerokości profilu ościeżnicy (ok. 45 mm) o grubości ścian
2 mm. Ponieważ poszczególne systemy profili różnią się znacznie wymiarami i grubością ścian, a duże znaczenie ma sposób
mocowania zawiasów do profili, w przypadkach wątpliwych zalecamy kontakt z działem technicznym ESCO. Wszystkie
oświadczenia i obliczenia dotyczą wyłącznie oryginalnych zawiasów Dr. Hahn w połączeniu z oryginalnymi elementami
mocującymi Dr. Hahn oraz odnoszą się do ich specjalnych cech konstrukcjnych. 
Do określenia doboru zawiasów potrzebne są następujące informacje: 
Wielkość skrzydła, ciężar skrzydła, grubość ścian profilu, konstrukcja ościeżnicy i skrzydła, sposób otwierania, rodzaj obciążenia,
sposób mocowania zawiasów, rodzaj zastosowanego samozamykacza lub napędu. 
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■
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Dom jednorodzinny

Dom wielorodzinny

Dom wielorodzinny

Dom wielorodzinny

Dom wielorodzinny

Dom jednorodzinny

Szpital, szkoła, …

Szpital, szkoła, …

Szpital, szkoła, …

Szpital, szkoła, …

Szpital, szkoła, …

Szpital, szkoła, …

1250 x 2300

1250 x 2300

1250 x 2300

1250 x 2300

1250 x 2300

1250 x 2300

1250 x 2300

1250 x 2300

1250 x 2300

1250 x 2300

1250 x 2300

1250 x 2300

180

180

180

180

180

160

160

160

160

160

160

Maks.
wielkość
skrzydła
 [mm]  

Maks.
ciężar

skrzydła
 [kg]  

Samo-
zamykacz

górny
(OTS)

 

Napęd
rozwierny

 

Regulacja
kolejności
zamykania

 

Zalecana
ilość

zawiasów
 

Rozmieszczenie
 

  
2 sztuki 2-częściowe

3 sztuki 2-częściowe
   

2 sztuki 3-częściowe
  

3 sztuki 3-częściowe
    

3 sztuki 3-częściowe
    

4 sztuki 3-częściowe
    

3 sztuki 3-częściowe
    

4 sztuki 3-częściowe
    

3 sztuki 3-częściowe
    

4 sztuki 3-częściowe
    

3 sztuki 3-częściowe
    

4 sztuki 3-częściowe
    

Odstęp od krawędzi skrzydła ok. 150 mm

Odstęp od krawędzi skrzydła ok. 150 mm

Trzeci zawias ok. 150 mm poniżej górnego 

Trzeci zawias ok. 150 mm poniżej górnego 

Trzeci zawias ok. 150 mm poniżej górnego 

Trzeci zawias ok. 150 mm poniżej górnego 

Trzeci zawias ok. 150 mm poniżej górnego 

Trzeci zawias ok. 150 mm poniżej górnego 

Trzeci zawias ok. 150 mm poniżej górnego,
czwarty po środku

Trzeci zawias ok. 150 mm poniżej górnego,
czwarty po środku

Trzeci zawias ok. 150 mm poniżej górnego,
czwarty po środku

Trzeci zawias ok. 150 mm poniżej górnego,
czwarty po środku

■

■
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■

■

■

Zawiasy Dr.Hahn Türband 4.
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ZAWIAS DR.HAHN SERIA 60 AT
2-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2 mm
  w pionie +3mm /-2 mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 140kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi

Wysokość odstawania osi zawiasu od profila D=20mm

nr esco j.m. kolor A B C D

10-572250 szt. surowy 17mm 42mm 59mm 20mm
10-572268 szt. Al.-EV1 17mm 42mm 59mm 20mm
10-572276 szt. Al.-c.brąz 17mm 42mm 59mm 20mm
10-572284 szt. RAL 9016 17mm 42mm 59mm 20mm
10-413275 szt. surowy 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-416118 szt. Al.-EV1 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-416126 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-416134 szt. RAL 9016 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-413321 szt. surowy 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-416185 szt. Al.-EV1 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-416193 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-416207 szt. RAL 9016 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-413372 szt. surowy 42mm 42mm 84mm 20mm
10-416258 szt. Al.-EV1 42mm 42mm 84mm 20mm
10-416266 szt. Al.-c.brąz 42mm 42mm 84mm 20mm
10-416274 szt. RAL 9016 42mm 42mm 84mm 20mm
10-572306 szt. surowy 47mm 42mm 89mm 20mm
10-572314 szt. Al.-EV1 47mm 42mm 89mm 20mm
10-572322 szt. Al.-c.brąz 47mm 42mm 89mm 20mm
10-486078 szt. RAL 9016 47mm 42mm 89mm 20mm
10-413429 szt. surowy 42mm 57,5mm 99,5mm 20mm
10-413437 szt. Al.-EV1 42mm 57,5mm 99,5mm 20mm
10-413445 szt. Al.-c.brąz 42mm 57,5mm 99,5mm 20mm
10-413453 szt. RAL 9016 42mm 57,5mm 99,5mm 20mm
10-644668 szt. surowy 47mm 57,5mm 104,5mm 20mm
10-644676 szt. Al.-EV1 47mm 57,5mm 104,5mm 20mm
10-644684 szt. Al.-c.brąz 47mm 57,5mm 104,5mm 20mm
10-644692 szt. RAL 9016 47mm 57,5mm 104,5mm 20mm

Uwaga:
Tuleja mimośrodowa nr: 20-528854 (część zamienna)
Szablony wiertarskie:
91-572144 dla rozstawu C=59mm
91-204013 dla rozstawu C=62,5mm
91-451479 dla rozstawu C=78mm
91-204366 dla rozstawu C=84mm
91-419907 dla rozstawu C=89mm
91-451460 dla rozstawu C=99,5mm
91-644749 dla rozstawu C=104,5mm

10.01
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Zawiasy Dr.Hahn z mocowaniami

stan: 04/2013

ZAWIAS DR.HAHN SERIA 60 AT
2-częściowy, z przylgą 7mm

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych z przylgą S=7 
mm
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2 mm
  w pionie +3mm /-2 mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 140 kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi
- przylga S=7mm

Wysokość odstawania osi zawiasu od profila D=20mm

nr esco j.m. kolor A B C D

10-413283 szt. surowy 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-413291 szt. Al.-EV1 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-413305 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-413313 szt. RAL 9016 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-413330 szt. surowy 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-413348 szt. Al.-EV1 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-413356 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-413364 szt. RAL 9016 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-413380 szt. surowy 42mm 42mm 84mm 20mm
10-413399 szt. Al.-EV1 42mm 42mm 84mm 20mm
10-413402 szt. Al.-c.brąz 42mm 42mm 84mm 20mm
10-413410 szt. RAL 9016 42mm 42mm 84mm 20mm
10-413461 szt. surowy 42mm 57,5mm 99,5mm 20mm
10-413470 szt. Al.-EV1 42mm 57,5mm 99,5mm 20mm
10-413488 szt. Al.-c.brąz 42mm 57,5mm 99,5mm 20mm
10-413496 szt. RAL 9016 42mm 57,5mm 99,5mm 20mm

Uwaga:
Tuleja mimośrodowa nr: 20-528854 (część zamienna)

Szablony wiertarskie:
91-204013 dla rozstawu C=62,5mm
91-451479 dla rozstawu C=78mm
91-204366 dla rozstawu C=84mm
91-451460 dla rozstawu C=99,5mm

10.02
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ZAWIAS DR.HAHN SERIA 60 AT
2-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
   w poziomie +/- 2 mm
   w pionie +3mm /-2 mm
   w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 140 kg
  ( w zależności od wykonania profili )
- z mocowaniem na kołki rozporowe L = 42 mm
  (niepracująca część stożka 8mm)
  materiał: stal ocynkowana na żółto

Wysokość odstawania osi zawiasu od profila D=20mm

nr esco j.m. kolor A B C D

10-691615 szt. surowy 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-691623 szt. Al.-EV1 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-691631 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-691640 szt. RAL 9016 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-691658 szt. surowy 42mm 42mm 84mm 20mm
10-691666 szt. AL.-EV1 42mm 42mm 84mm 20mm
10-691674 szt. Al.-c.brąz 42mm 42mm 84mm 20mm
10-691682 szt. RAL 9016 42mm 42mm 84mm 20mm

Uwaga:
Tuleja mimośrodowa nr: 20-528854

Szablony wiertarskie:
91-204013 dla rozstawu C=62,5mm
91-204366 dla rozstawu C=84mm

10.03
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Zawiasy Dr.Hahn z mocowaniami

stan: 04/2013

ZAWIAS DR.HAHN SERIA 60 AT
3-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2 mm
  w pionie +3mm /-2 mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 220kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi
 

Wysokość odstawania osi zawiasu od profila D=20mm

nr esco j.m. kolor A B C D

10-572519 szt. surowy 17mm 42mm 59mm 20mm
10-572527 szt. Al.-EV1 17mm 42mm 59mm 20mm
10-572535 szt. Al.-c.brąz 17mm 42mm 59mm 20mm
10-572543 szt. RAL 9016 17mm 42mm 59mm 20mm
10-572560 szt. surowy 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-416533 szt. Al.-EV1 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-416541 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-416550 szt. RAL 9016 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-645478 szt. surowy 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-416606 szt. Al.-EV1 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-416614 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-416622 szt. RAL9016 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-645486 szt. surowy 42mm 42mm 84mm 20mm
10-416673 szt. Al.-EV1 42mm 42mm 84mm 20mm
10-416681 szt. Al.-c.brąz 42mm 42mm 84mm 20mm
10-416690 szt. RAL 9016 42mm 42mm 84mm 20mm
10-645494 szt. surowy 42mm 57,5mm 99,5mm 20mm
10-436127 szt. Al.-EV1 42mm 57,5mm 99,5mm 20mm
10-436135 szt. Al.-c-brąz 42mm 57,5mm 99,5mm 20mm
10-436143 szt. RAL 9016 42mm 57,5mm 99,5mm 20mm
10-644706 szt. surowy 47mm 57,5mm 104,5mm 20mm
10-644714 szt. Al.-EV1 47mm 57,5mm 104,5mm 20mm
10-644722 szt. Al.-c.brąz 47mm 57,5mm 104,5mm 20mm
10-644730 szt. RAL 9016 47mm 57,5mm 104,5mm 20mm

Szablony wiertarskie:
91-572390 dla rozstawu C=59mm
91-254720 dla rozstawu C=62,5mm
91-499056 dla rozstawu C=78mm
91-254711 dla rozstawu C=84mm
91-645508 dla rozstawu C=99,5mm
91-644757 dla rozstawu C=104,5mm

10.04
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Zawiasy Dr.Hahn z mocowaniami
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ZAWIAS DR.HAHN SERIA 60 AT
3-częściowy

Zastosowanie:
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
   w poziomie +/- 2 mm
   w pionie +3mm /-2 mm
   w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 220 kg
  ( w zależności od wykonania profili )
- z mocowaniem na kołki rozporowe L = 42 mm
  (niepracująca część stożka 8mm)
  materiał: stal ocynkowana na żółto

Wysokość odstawania osi zawiasu od profila D=20mm

nr esco j.m. kolor A B C D

10-691690 szt. surowy 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-691704 szt. Al.-EV1 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-691712 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-691720 szt. RAL 9016 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-691739 szt. surowy 42mm 42mm 84mm 20mm
10-691747 szt. Al.-EV1 42mm 42mm 84mm 20mm
10-691755 szt. Al.-c.brąz 42mm 42mm 84mm 20mm
10-691763 szt. RAL 9016 42mm 42mm 84mm 20mm

Uwaga: Do zawias dostępne szablony wiertarskie
91-254720 dla rozstawu C=62,5mm
91-254711 dla rozstawu C=84mm

10.05
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Zawiasy Dr.Hahn z mocowaniami

stan: 04/2013

ZAWIAS DR.HAHN SERIA 4
2-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
   w poziomie +/- 2,5 mm
   w pionie +3mm /-2 mm
   w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 180 kg ( w zależności od wykonania profili )
- z mocowaniem na śruby dyblowe
  (niepracująca część stożka śruby dyblowej 8mm)

Wysokość odstawania osi zawiasu od profila D=20mm

nr esco j.m. kolor A B C D

10-772666 szt. Al.-EV1 18mm 44,5mm 62,5mm 20mm
10-782149 szt. Al.-c.brąz 18mm 44,5mm 62,5mm 20mm
10-772674 szt. RAL 9016 18mm 44,5mm 62,5mm 20mm
10-772690 szt. niro * 18mm 44,5mm 62,5mm 20mm
10-739529 szt. Al.-EV1 20,5mm 44,5mm 65mm 20mm
10-803023 szt. surowy 20,5mm 44,5mm 65mm 20mm
10-739537 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 44,5mm 65mm 20mm
10-739545 szt. RAL 9016 20,5mm 44,5mm 65mm 20mm
10-739553 szt. niro * 20,5mm 44,5mm 65mm 20mm
10-798851 szt. Al.-EV1 20,5mm 62,5mm 83mm 20mm
10-798860 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 62,5mm 83mm 20mm
10-798878 szt. RAL 9016 20,5mm 62,5mm 83mm 20mm
10-798886 szt. niro * 20,5mm 62,5mm 83mm 20mm
10-739561 szt. Al.-EV1 41,5mm 44,5mm 86mm 20mm
10-739570 szt. Al.-c.brąz 41,5mm 44,5mm 86mm 20mm
10-739588 szt. RAL 9016 41,5mm 44,5mm 86mm 20mm
10-739596 szt. niro * 41,5mm 44,5mm 86mm 20mm
10-772623 szt. Al.-EV1 47mm 44,5mm 91,5mm 20mm
10-782157 szt. Al.-c.brąz 47mm 44,5mm 91,5mm 20mm
10-772631 szt. RAL 9016 47mm 44,5mm 91,5mm 20mm
10-772658 szt. niro * 47mm 44,5mm 91,5mm 20mm
10-799017 szt. Al.-EV1 41,5mm 62,5mm 104mm 20mm
10-799025 szt. Al.-c.brąz 41,5mm 62,5mm 104mm 20mm
10-799033 szt. RAL 9016 41,5mm 62,5mm 104mm 20mm
10-799041 szt. niro * 41,5mm 62,5mm 104mm 20mm
10-799050 szt. Al.-EV1 41,5mm 62,5mm 109,5mm 20mm
10-799068 szt. Al.-c.brąz 41,5mm 62,5mm 109,5mm 20mm
10-799076 szt. RAL 9016 41,5mm 62,5mm 109,5mm 20mm
10-799084 szt. niro * 41,5mm 62,5mm 109,5mm 20mm

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką imitującą stal nierdzewną

10.06
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Zawiasy Dr.Hahn z mocowaniami

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 04/2013

ZAWIAS DR.HAHN SERIA 4
2-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
   w poziomie +/- 2,5 mm
   w pionie +3mm /-2 mm
   w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 180 kg ( w zależności od wykonania profili )
- z mocowaniem na śruby dyblowe
  (niepracująca część stożka śruby dyblowej 8mm)

Wysokość odstawania osi zawiasu od profila D=36mm

nr esco j.m. kolor A B C D

10-835250 szt. Al.-EV1 18mm 44,5mm 62,5mm 36mm
10-835269 szt. Al.-c.brąz 18mm 44,5mm 62,5mm 36mm
10-835277 szt. RAL 9016 18mm 44,5mm 62,5mm 36mm
10-835285 szt. niro * 18mm 44,5mm 62,5mm 36mm
10-798819 szt. Al.-EV1 20,5mm 44,5mm 65mm 36mm
10-798827 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 44,5mm 65mm 36mm
10-798843 szt. RAL 9016 20,5mm 44,5mm 65mm 36mm
10-798843 szt. niro * 20,5mm 44,5mm 65mm 36mm
10-798894 szt. Al.-EV1 20,5mm 62,5mm 83mm 36mm
10-798908 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 62,5mm 83mm 36mm
10-798916 szt. RAL 9016 20,5mm 62,5mm 83mm 36mm
10-798924 szt. niro * 20,5mm 62,5mm 83mm 36mm
10-798932 szt. Al.-EV1 41,5mm 44,5mm 86mm 36mm
10-798940 szt. Al.-c.brąz 41,5mm 44,5mm 86mm 36mm
10-798959 szt. RAL 9016 41,5mm 44,5mm 86mm 36mm
10-798967 szt. niro * 41,5mm 44,5mm 86mm 36mm
10-798975 szt. Al.-EV1 47mm 44,5mm 91,5mm 36mm
10-798983 szt. Al.-c.brąz 47mm 44,5mm 91,5mm 36mm
10-798991 szt. RAL 9016 47mm 44,5mm 91,5mm 36mm
10-799009 szt. niro * 47mm 44,5mm 91,5mm 36mm

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką imitującą stal nierdzewną

10.07



OKUCIA DO DRZWI
Zawiasy Dr.Hahn z mocowaniami

stan: 04/2013

ZAWIAS DR.HAHN SERIA 4
2-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
   w poziomie +/- 2,5 mm
   w pionie +3mm /-2 mm
   w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 180 kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi

Wysokość odstawania osi zawiasu od profila D=20mm

nr esco j.m. kolor A B C D

10-773638 szt. Al.-EV1 18mm 44,5mm 62,5mm 20mm
10-782262 szt. Al.-c.brąz 18mm 44,5mm 62,5mm 20mm
10-773646 szt. RAL 9016 18mm 44,5mm 62,5mm 20mm
10-773662 szt. niro * 18mm 44,5mm 62,5mm 20mm
10-769002 szt. Al.-EV1 20,5mm 44,5mm 65mm 20mm
10-803021 szt. surowy 20,5mm 44,5mm 65mm 20mm
10-769010 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 44,5mm 65mm 20mm
10-769029 szt. RAL 9016 20,5mm 44,5mm 65mm 20mm
10-769037 szt. niro * 20,5mm 44,5mm 65mm 20mm
10-792136 szt. Al.-EV1 20,5mm 62,5mm 83mm 20mm
10-792144 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 62,5mm 83mm 20mm
10-792152 szt. RAL 9016 20,5mm 62,5mm 83mm 20mm
10-798770 szt. niro * 20,5mm 62,5mm 83mm 20mm
10-769045 szt. Al.-EV1 41,5mm 44,5mm 86mm 20mm
10-769053 szt. Al.-c.brąz 41,5mm 44,5mm 86mm 20mm
10-769061 szt. RAL 9016 41,5mm 44,5mm 86mm 20mm
10-769070 szt. niro * 41,5mm 44,5mm 86mm 20mm
10-773719 szt. Al.-EV1 47mm 44,5mm 91,5mm 20mm
10-782270 szt. Al.-c.brąz 47mm 44,5mm 91,5mm 20mm
10-773727 szt. RAL 9016 47mm 44,5mm 91,5mm 20mm
10-773743 szt. niro * 47mm 44,5mm 91,5mm 20mm
10-784737 szt. Al.-EV1 41,5mm 62,5mm 104mm 20mm
10-784745 szt. Al.-c.brąz 41,5mm 62,5mm 104mm 20mm
10-784753 szt. RAL 9016 41,5mm 62,5mm 104mm 20mm
10-798797 szt. niro * 41,5mm 62,5mm 104mm 20mm
10-784761 szt. Al.-EV1 47mm 62,5mm 109,5mm 20mm
10-784770 szt. Al.-c.brąz 47mm 62,5mm 109,5mm 20mm
10-784788 szt. RAL 9016 47mm 62,5mm 109,5mm 20mm
10-798800 szt. niro * 47mm 62,5mm 109,5mm 20mm

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką imitującą stal nierdzewną

10.08



OKUCIA DO DRZWI
Zawiasy Dr.Hahn z mocowaniami

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 04/2013

ZAWIAS DR.HAHN SERIA 4
2-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
   w poziomie +/- 2,5 mm
   w pionie +3mm /-2 mm
   w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 180 kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi

Wysokość odstawania osi zawiasu od profila D=36mm

nr esco j.m. kolor A B C D

10-835218 szt. Al.-EV1 18mm 44,5mm 62,5mm 36mm
10-835226 szt. Al.-c.brąz 18mm 44,5mm 62,5mm 36mm
10-835234 szt. RAL 9016 18mm 44,5mm 62,5mm 36mm
10-835242 szt. niro * 18mm 44,5mm 62,5mm 36mm
10-784478 szt. Al.-EV1 20,5mm 44,5mm 65mm 36mm
10-784486 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 44,5mm 65mm 36mm
10-784494 szt. RAL 9016 20,5mm 44,5mm 65mm 36mm
10-784508 szt. niro * 20,5mm 44,5mm 65mm 36mm
10-792160 szt. Al.-EV1 20,5mm 62,5mm 83mm 36mm
10-784710 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 62,5mm 83mm 36mm
10-784729 szt. RAL 9016 20,5mm 62,5mm 83mm 36mm
10-798789 szt. niro * 20,5mm 62,5mm 83mm 36mm
10-784516 szt. Al.-EV1 41,5mm 44,5mm 86mm 36mm
10-784524 szt. Al.-c.brąz 41,5mm 44,5mm 86mm 36mm
10-784532 szt. RAL 9016 41,5mm 44,5mm 86mm 36mm
10-784540 szt. niro * 41,5mm 44,5mm 86mm 36mm
10-784559 szt. Al.-EV1 47mm 44,5mm 91,5mm 36mm
10-784567 szt. Al.-c.brąz 47mm 44,5mm 91,5mm 36mm
10-784575 szt. RAL 9016 47mm 44,5mm 91,5mm 36mm
10-784583 szt. niro * 47mm 44,5mm 91,5mm 36mm

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką imitującą stal nierdzewną

10.09



OKUCIA DO DRZWI
Zawiasy Dr.Hahn z mocowaniami

stan: 04/2013

ZAWIAS DR.HAHN SERIA 4
3-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
   w poziomie +/- 2,5 mm
   w pionie +3mm /-2 mm
   w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 220 kg ( w zależności od wykonania profili )
- z mocowaniem na śruby dyblowe
 (niepracująca część stożka śruby dyblowej 8mm)

Wysokość odstawania osi zawiasu od profila D=20mm

nr esco j.m. kolor A B C D

10-772712 szt. Al.-EV1 18mm 44,5mm 62,5mm 20mm
10-782165 szt. Al.-c.brąz 18mm 44,5mm 62,5mm 20mm
10-772720 szt. RAL 9016 18mm 44,5mm 62,5mm 20mm
10-772747 szt. niro * 18mm 44,5mm 62,5mm 20mm
10-746061 szt. Al.-EV1 20,5mm 44,5mm 65mm 20mm
10-803026 szt. surowy 20,5mm 44,5mm 65mm 20mm
10-739600 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 44,5mm 65mm 20mm
10-746070 szt. RAL 9016 20,5mm 44,5mm 65mm 20mm
10-746096 szt. niro * 20,5mm 44,5mm 65mm 20mm
10-799173 szt. Al.-EV1 20,5mm 62,5mm 83mm 20mm
10-799181 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 62,5mm 83mm 20mm
10-799190 szt. RAL 9016 20,5mm 62,5mm 83mm 20mm
10-799203 szt. niro * 20,5mm 62,5mm 83mm 20mm
10-769169 szt. Al.-EV1 41,5mm 44,5mm 86mm 20mm
10-769177 szt. Al.-c.brąz 41,5mm 44,5mm 86mm 20mm
10-769185 szt. RAL 9016 41,5mm 44,5mm 86mm 20mm
10-769193 szt. niro * 41,5mm 44,5mm 86mm 20mm
10-746100 szt. Al.-EV1 47mm 44,5mm 91,5mm 20mm
10-782246 szt. Al.-c.brąz 47mm 44,5mm 91,5mm 20mm
10-746118 szt. RAL 9016 47mm 44,5mm 91,5mm 20mm
10-746134 szt. niro * 47mm 44,5mm 91,5mm 20mm
10-799335 szt. Al.-EV1 41,5mm 62,5mm 104mm 20mm
10-799343 szt. Al.-c.brąz 41,5mm 62,5mm 104mm 20mm
10-799351 szt. RAL 9016 41,5mm 62,5mm 104mm 20mm
10-799360 szt. niro * 41,5mm 62,5mm 104mm 20mm
10-799378 szt. Al.-EV1 47mm 62,5mm 109,5mm 20mm
10-799386 szt. Al.-c.brąz 47mm 62,5mm 109,5mm 20mm
10-799394 szt. RAL 9016 47mm 62,5mm 109,5mm 20mm
10-799408 szt. niro * 47mm 62,5mm 109,5mm 20mm

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką imitującą stal nierdzewną

10.10



OKUCIA DO DRZWI
Zawiasy Dr.Hahn z mocowaniami

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 04/2013

ZAWIAS DR.HAHN SERIA 4
3-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
   w poziomie +/- 2,5 mm
   w pionie +3mm /-2 mm
   w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 220 kg ( w zależności od wykonania profili )
- z mocowaniem na śruby dyblowe
 (niepracująca część stożka śruby dyblowej 8mm)

Wysokość odstawania osi zawiasu od profila D=36mm

nr esco j.m. kolor A B C D

10-835331 szt. Al.-EV1 18mm 44,5mm 62,5mm 36mm
10-835340 szt. Al.-c.brąz 18mm 44,5mm 62,5mm 36mm
10-835358 szt. RAL 9016 18mm 44,5mm 62,5mm 36mm
10-835366 szt. niro * 18mm 44,5mm 62,5mm 36mm
10-799130 szt. Al.-EV1 20,5mm 44,5mm 65mm 36mm
10-799149 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 44,5mm 65mm 36mm
10-799157 szt. RAL 9016 20,5mm 44,5mm 65mm 36mm
10-799165 szt. niro * 20,5mm 44,5mm 65mm 36mm
10-799254 szt. Al.-EV1 20,5mm 62,5mm 83mm 36mm
10-799262 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 62,5mm 83mm 36mm
10-799270 szt. RAL 9016 20,5mm 62,5mm 83mm 36mm
10-799289 szt. niro * 20,5mm 62,5mm 83mm 36mm
10-799211 szt. Al.-EV1 41,5mm 44,5mm 86mm 36mm
10-799220 szt. Al.-c.brąz 41,5mm 44,5mm 86mm 36mm
10-799238 szt. RAL 9016 41,5mm 44,5mm 86mm 36mm
10-799246 szt. niro * 41,5mm 44,5mm 86mm 36mm
10-799297 szt. Al.-EV1 47mm 44,5mm 91,5mm 36mm
10-799300 szt. Al.-c.brąz 47mm 44,5mm 91,5mm 36mm
10-799319 szt. RAL 9016 47mm 44,5mm 91,5mm 36mm
10-799327 szt. niro * 47mm 44,5mm 91,5mm 36mm

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką imitującą stal nierdzewną

10.11



OKUCIA DO DRZWI
Zawiasy Dr.Hahn z mocowaniami

stan: 04/2013

ZAWIAS DR.HAHN SERIA 4
3-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
   w poziomie +/- 2,5 mm
   w pionie +3mm /-2 mm
   w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 220 kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi

Wysokość odstawania od profila D=20mm

nr esco j.m. kolor A B C D

10-773670 szt. Al.-EV1 18mm 44,5mm 62,5mm 20mm
10-782289 szt. Al.-c.brąz 18mm 44,5mm 62,5mm 20mm
10-773689 szt. RAL 9016 18mm 44,5mm 62,5mm 20mm
10-773700 szt. niro * 18mm 44,5mm 62,5mm 20mm
10-769088 szt. Al.-EV1 20,5mm 44,5mm 65mm 20mm
10-803024 szt. surowy 20,5mm 44,5mm 65mm 20mm
10-769096 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 44,5mm 65mm 20mm
10-769100 szt. RAL 9016 20,5mm 44,5mm 65mm 20mm
10-769118 szt. niro * 20,5mm 44,5mm 65mm 20mm
10-784796 szt. Al.-EV1 20,5mm 62,5mm 83mm 20mm
10-784800 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 62,5mm 83mm 20mm
10-784818 szt. RAL 9016 20,5mm 62,5mm 83mm 20mm
10-799092 szt. niro * 20,5mm 62,5mm 83mm 20mm
10-769126 szt. Al.-EV1 41,5mm 44,5mm 86mm 20mm
10-769134 szt. Al.-c.brąz 41,5mm 44,5mm 86mm 20mm
10-769142 szt. RAL 9016 41,5mm 44,5mm 86mm 20mm
10-769150 szt. niro * 41,5mm 44,5mm 86mm 20mm
10-773590 szt. Al.-EV1 47mm 44,5mm 91,5mm 20mm
10-782297 szt. Al.-c.brąz 47mm 44,5mm 91,5mm 20mm
10-773603 szt. RAL 9016 47mm 44,5mm 91,5mm 20mm
10-773620 szt. niro * 47mm 44,5mm 91,5mm 20mm
10-786039 szt. Al.-EV1 41,5mm 62,5mm 104mm 20mm
10-786047 szt. Al.-c.brąz 41,5mm 62,5mm 104mm 20mm
10-786055 szt. RAL 9016 41,5mm 62,5mm 104mm 20mm
10-799114 szt. niro * 41,5mm 62,5mm 104mm 20mm
10-786063 szt. Al.-EV1 47mm 62,5mm 109,5mm 20mm
10-786071 szt. Al.-c.brąz 47mm 62,5mm 109,5mm 20mm
10-786080 szt. RAL 9016 47mm 62,5mm 109,5mm 20mm
10-799122 szt. niro * 47mm 62,5mm 109,5mm 20mm

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką imitującą stal nierdzewną

10.12



OKUCIA DO DRZWI
Zawiasy Dr.Hahn z mocowaniami

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 04/2013

ZAWIAS DR.HAHN SERIA 4
3-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
   w poziomie +/- 2,5 mm
   w pionie +3mm /-2 mm
   w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 220 kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi

Wysokość odstawania od profila D=36mm

nr esco j.m. kolor A B C D

10-835293 szt. Al.-EV1 18mm 44,5mm 62,5mm 36mm
10-835307 szt. Al.-c.brąz 18mm 44,5mm 62,5mm 36mm
10-835315 szt. RAL 9016 18mm 44,5mm 62,5mm 36mm
10-835323 szt. niro * 18mm 44,5mm 62,5mm 36mm
10-784591 szt. Al.-EV1 20,5mm 44,5mm 65mm 36mm
10-784605 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 44,5mm 65mm 36mm
10-784613 szt. RAL 9016 20,5mm 44,5mm 65mm 36mm
10-784621 szt. niro * 20,5mm 44,5mm 65mm 36mm
10-784826 szt. Al.-EV1 20,5mm 62,5mm 83mm 36mm
10-786012 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 62,5mm 83mm 36mm
10-786020 szt. RAL 9016 20,5mm 62,5mm 83mm 36mm
10-799106 szt. niro * 20,5mm 62,5mm 83mm 36mm
10-784630 szt. Al.-EV1 41,5mm 44,5mm 86mm 36mm
10-784648 szt. Al.-c.brąz 41,5mm 44,5mm 86mm 36mm
10-784656 szt. RAL 9016 41,5mm 44,5mm 86mm 36mm
10-784664 szt. niro * 41,5mm 44,5mm 86mm 36mm
10-784672 szt. Al.-EV1 47mm 44,5mm 91,5mm 36mm
10-784680 szt. Al.-c.brąz 47mm 44,5mm 91,5mm 36mm
10-784699 szt. RAL 9016 47mm 44,5mm 91,5mm 36mm
10-784702 szt. niro * 47mm 44,5mm 91,5mm 36mm

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką imitującą stal nierdzewną

10.13

TULEJA MIMOŚRODOWA  DO ZAWIAS

Zastosowanie:
- tulejka mimośrodowa stosowana do zawiasów drzwiowych
- do serii 60AT

nr esco j.m.

10-528854 szt.



OKUCIA DO DRZWI
Zawiasy Dr.Hahn - akcesoria

stan: 04/2013

ZESTAW ZABEZPIECZAJĄCY

Zastosowanie:
- Turband seria 3, Turband seria 4, seria 60AT
- dla drzwi otwieranych na zewnątrz
- zawiera 40 stalowych kulek

nr esco j.m. DIN

10-204412 kpl. L+R

10.14

BOLEC ZABEZPIECZAJĄCY

Zastosowanie:
- jednostronne zabezpiecznie przed podniesieniem skrzydła w górę
- zapotrzebowanie miejsca do montażu od 8mm

nr esco j.m.

10-236683 szt.

KOŁEK ZABEZPIECZAJĄCY Z KOŁNIERZEM

Zastosowanie:
- jednostronne zabezpiecznie przed podniesieniem skrzydła w górę
- zapotrzebowanie miejsca do montażu od 12mm

nr esco j.m.

10-332208 szt.

TULEJKI DYSTANSOWE

Zastosowanie:
- do profili z izolacją termiczną
- do drzwi otwieranych na zewnątrz
- bez śrub mocujących

nr esco j.m. kolor A

90-235547 OP.24 żółty 13,5-17,5mm
90-235555 OP.24 czerwony 17,5-25mm
90-235563 OP.24 zielony 25-32,5mm
90-237116 OP.24 niebieski 32,5-40mm
90-244449 OP.24 czarny 40-47,5mm
90-378682 OP.24 czarny 40-47,5mm



OKUCIA DO DRZWI
Zawiasy Dr.Hahn - akcesoria

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 04/2013

WKRĘTAK DO TULEJEK DYSTANSOWYCH

Zastosowanie:
- do tulejek dystansowych

nr esco j.m.

92-253596 szt.

10.15

POGŁĘBIACZ Z PILOTEM PROWADZĄCYM
krótki

nr esco j.m. Ø wariant

92-204358 szt. 11/15 mm 8/35 mm

POGŁĘBIACZ Z PILOTEM PROWADZĄCYM
długi

nr esco j.m. Ø wariant

92-253600 szt. 11/15 mm 30/13 mm

WIERTŁO DWUSTOPNIOWE

nr esco j.m. Ø

92-279919 szt. 6/11 mm



OKUCIA DO DRZWI
Zawiasy Dr.Hahn - akcesoria

stan: 04/2013

PRZYRZĄD DO WYCIĄGANIA SWORZNIA

Zastosowanie:
- przyrząd do wyciągnia sworznia z zawiasu 3-częściowego
- umożliwia demontaż zawiasu celem dokonania regulacji docisku do 
uszczelki

j.m.

szt.

10.16

PRZYRZĄD DO WSUWANIA PŁYTEK MOCUJĄCYCH

Zastosowanie:
- przyrząd ułatwia wsuwanie płytek mocujących zawiasu
do profila aluminiowego oraz pozycjonowania płytek w profilu

nr esco j.m.

92-971502 szt.



OKUCIA DO DRZWI
Zawiasy Dr.Hahn - kątowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 04/2013

ZAWIAS DR.HAHN SERIA 60 AT
2-częściowy, kątowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych, otwieranych na 
zewnątrz, przy zabudowie witrynowej wzmocnionej
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2,5 mm
  w pionie +3mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 140 kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi

Wysokość odstawania od profila D=36mm

nr esco j.m. kolor A B D

10-971081 szt. surowy 20mm 42mm 36mm
10-971090 szt. Al.-EV1 20mm 42mm 36mm
10-971103 szt. Al.-c.brąz 20mm 42mm 36mm
10-971111 szt. RAL 9016 20mm 42mm 36mm

10.17

ZAWIAS DR.HAHN SERIA 60 AT
3-częściowy, kątowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych, otwieranych na 
zewnątrz, przy zabudowie witrynowej wzmocnionej
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2,5 mm
  w pionie +3mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 220 kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi

Wysokość odstawania od profila D=36mm

nr esco j.m. kolor A B D

10-971120 szt. surowy 20mm 42mm 36mm
10-971138 szt. Al.-EV1 20mm 42mm 36mm
10-971146 szt. Al.-c.brąz 20mm 42mm 36mm
10-971154 szt. RAL 9016 20mm 42mm 36mm



OKUCIA DO DRZWI
Zawiasy Savio

stan: 01/2016

Wykres nośności zawiasów MECHANICA
Zgodnie z normą EN1935:2002
Tabela nr 1
Procent wzrostu wagi skrzydła, zgodnie z wymiarami drzwi
(aby wybrać wersję zawiasu MECHANICA zgodnie z jego nośnością).

H

L

4000
3900 5

3800 10

3700 5    15

3600 11   20

3500 6    16   25

3400 11   21   30

3300 6    17   26   35

3200 12 22 32 40

3100 6 18 28 37 45

3000 13 24 33 42 50

2900 7 19 29 39 47 55

2800 13 25 35 44 53 60

2700 7 20 31 41 50 58 65

2600 14 27 38 47 56 63 70

2500 8 21 33 44 53 61 68

2400 8 15 29 40 50 59 67   X

2300 8 16 23 36 47 56 65   X    X

2200 9 17 24 31 43 53 63   X    X    X

2100 9 17 25 32 38 50 60 69   X    X    X

2000 10 18 26 33 40 46 57 67   X    X    X    X

006

007

008

009

0001

0501

0011

0511

0021

0521

0031

0041

0051

0061

0071

0081

0091

0002

X

X

X
X

X
X

LEGENDA

- uwzględnia rzeczywistą wagę skrzydła

X

13

- niewykonalny

- procent wzrostu wagi skrzydła

H

L

- wysokość skrzydła

- szerokość skrzydła

Opis:
Aby znaleźć rzeczywisty ciężar drzwi, po pierwsze należy policzyć wagę skrzydła. Następnie stosownie do wymiarów
konieczne może być zwiększenie tych wartości o procent pokazany w tabeli nr 1. Wyniki określają  nośność zawiasu
do wyboru z tabeli nr 2.

NP. Wymiar drzwi H = 3000 mm L = 1600 mm, ciężar skrzydła 125kg + 13% (16kg) = 141kg
W tym wypadku znajdziesz wersję zawiasu, którą należy wybrać z grupy nr 1 (tabela 2).

Tabela nr 2
Tabela nośności zawiasów MECHANICA.

GRUPA 2 zawiasy

5

2-częściowe 
wymiar “C”

3-częściowy
wymiar “C”

160 Kg

120 Kg

100 Kg

80 Kg

180 Kg

140 Kg

120 Kg

100 Kg4

1

2

3

3 zawiasy

80 Kg60 Kg

60 67
59 62,5

60 67
59

67 62 67 62
62,5

79
78

36 79
78

74,5
74,5

86 93 93 84
93SM 84 89 92

wrębowy9289
53

60MR

wrębowy

Zawiasy do drzwi wyposażone w samozamykacze
Samozamykacze zwiększają obciążenie na zawiasy oraz poziom ich zużycia. Dla drzwi wyposażonych w samozamykacz
bez funkcji tłumienia otwarcia należy masę drzwi zwiększyć o 20%. Dla drzwi wyposażonych w samozamykacz z funkcją
tłumienia otwarcia należy masę drzwi zwiększyć o 75%. Np. dla drzwi o masie 100kg:
- samozamykacz bez tłumienia otwarcia: 100kg + 20%= 120kg (waga do rozważenia w celu doboru zawiasu)
- samozamykacz z tłumieniem otwarcia: 100kg + 75% = 175kg (waga do rozważenia w celu doboru zawiasu)

UWAGA! JEŻELI WYNIKI NIE POZWALAJĄ NA ZASTOSOWANIE ŻADNEGO ZAWIASU,
BĘDZIE KONIECZNE ZMNIEJSZENIE ORYGINALNEJ WAGI SKRZYDŁA.
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P

P

10-753599 10-753610

40 50

10-753602 10-753629

40 50

60 67
59 62,5
67 62
79 86
93 93SM

74,5
89

92 97

80 Kg

78
84

104 62,5
84

60 Kg

Wymiar “C” P

P

P

60 67
59 62,5
67 62
79 86
93 93SM

74,5
89

92 97

90 Kg

78
84

104 62,5
84

70 Kg

Wymiar “C” P

10-330850 10-331325

10-332968 10-332976

Wykres nośności zawiasów MECHANICA
Przy zastosowaniu kołków rozporowych.

Przy zastosowaniu śrubodybli.

60 67
59 62,5
67 62
79 86
93 93SM

74,5
89

92 97

80 Kg

78
84

104 62,5
84

60 Kg

Wymiar “C” P
60 67
59 62,5
67 62
79 86
93 93SM

74,5
89

92 97

90 Kg

78
84

104 62,5
84

70 Kg

Wymiar “C” P



OKUCIA DO DRZWI
Zawiasy Savio z mocowaniami

stan: 04/2013

ZAWIAS SAVIO SERIA MECHANICA
2-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych, otwieranych na 
zewnątrz, przy zabudowie witrynowej wzmocnionej
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2,5 mm
  w pionie +3mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 150 kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi

Wysokość odstawania od profila D=20mm

Uwaga:
Istnieje możliwość dostarczenia zawiasów „ Mechanica ”
w wykonaniu specjalnym:
- z powłoką PVD H - złota anoda
- z powłoką PVD X - imitacja stali nierdzewnej

nr esco j.m. kolor A B C D

10-283835 szt. surowy 13,5mm 39,5mm 53mm 20mm
10-283843 szt. Al.-EV1 13,5mm 39,5mm 53mm 20mm
10-283860 szt. Al.-c.brąz 13,5mm 39,5mm 53mm 20mm
10-283851 szt. RAL 9016 13,5mm 39,5mm 53mm 20mm
10-283878 szt. surowy 20,5mm 39,5mm 60mm 20mm
10-283886 szt. Al.-EV1 20,5mm 39,5mm 60mm 20mm
10-283908 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 39,5mm 60mm 20mm
10-557854 szt. RAL 8019 20,5mm 39,5mm 60mm 20mm
10-283894 szt. RAL 9016 20,5mm 39,5mm 60mm 20mm
10-283916 szt. surowy 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-283924 szt. Al.-EV1 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-283940 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-285404 szt. RAL 8019 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-528242 szt. RAL 9010 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm

10-528218 szt. czarna 
anoda 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm

10-283932 szt. RAL 9016 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-880647 szt. niro * 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-283959 szt. surowy 39,5mm 39,5mm 79mm 20mm
10-283967 szt. Al.-EV1 39,5mm 39,5mm 79mm 20mm
10-283983 szt. Al.-c.brąz 39,5mm 39,5mm 79mm 20mm
10-283975 szt. RAL 9016 39,5mm 39,5mm 79mm 20mm
10-283991 szt. surowy 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-284009 szt. Al.-EV1 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-284025 szt. Al.-c.brąz 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-285390 szt. RAL 8019 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-284017 szt. RAL 9016 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną
Uwaga:
Szablon wiertarski do zawiasu: 91-476048
Dla C=53mm wymagany dodatkowo adapter 91-476056

10.18
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ZAWIAS SAVIO SERIA MECHANICA
3-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2,5 mm
  w pionie +3mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 180kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi

Wysokość odstawania od profila D=20mm

Uwaga:
Istnieje możliwość dostarczenia zawiasów „ Mechanica ”
w wykonaniu specjalnym:
- z powłoką PVD H - złota anoda
- z powłoką PVD X - imitacja stali nierdzewnej

nr esco j.m. kolor A B C D

10-284033 szt. surowy 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-284041 szt. Al.-EV1 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-284068 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-284050 szt. RAL 9016 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-880655 szt. niro * 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-284076 szt. surowy 39,5mm 39,5mm 79mm 20mm
10-284084 szt. Al.-EV1 39,5mm 39,5mm 79mm 20mm
10-284106 szt. Al.-c.brąz 39,5mm 39,5mm 79mm 20mm
10-284092 szt. RAL 9016 39,5mm 39,5mm 79mm 20mm
10-284114 szt. surowy 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-284122 szt. Al.-EV1 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-284149 szt. Al.-c.brąz 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-284130 szt. RAL 9016 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną
Uwaga:
Szablon wiertarski do zawiasu: 91-476048

10.19



OKUCIA DO DRZWI
Zawiasy Savio z mocowaniami

stan: 04/2013

ZAWIAS SAVIO SERIA MECHANICA
2-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2,5 mm
  w pionie +3mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 150kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 20 mm i śrubami montażowymi

Wysokość odstawania od profila D=20mm

Uwaga:
Istnieje możliwość dostarczenia zawiasów „ Mechanica ”
w wykonaniu specjalnym:
- z powłoką PVD H - złota anoda
- z powłoką PVD X - imitacja stali nierdzewnej

nr esco j.m. kolor A B C D

10-557480 szt. surowy 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-556084 szt. Al.-EV1 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-556092 szt. RAL 8019 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-555827 szt. RAL 9016 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-573302 szt. surowy 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-557161 szt. Al.-EV1 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-556386 szt. RAL 8019 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-555835 szt. RAL 9016 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm

Uwaga:
Szablon wiertarski do zawiasu: 91-476048

10.20
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ZAWIAS SAVIO SERIA MECHANICA
3-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2,5 mm
  w pionie +3mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 180kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 20 mm i śrubami montażowymi

Wysokość odstawania od profila D=20mm

Uwagi:
Istnieje możliwość dostarczenia zawiasów „ Mechanica ”
w wykonaniu specjalnym:
- z powłoką PVD H - złota anoda
- z powłoką PVD X - imitacja stali nierdzewnej

nr esco j.m. kolor A B C D

10-598461 szt. surowy 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-598470 szt. Al.-EV1 20,5mm 46,5mm 93mm 20mm
10-598488 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-598496 szt. RAL 9016 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-598500 szt. surowy 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-598518 szt. Al.-EV1 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-598526 szt. Al.-c.brąz 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-598534 szt. RAL 9016 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm

Uwaga:
Szablon wiertarski do zawiasu: 91-476048

10.21



OKUCIA DO DRZWI
Zawiasy Savio z mocowaniami

stan: 04/2013

ZAWIAS SAVIO SERIA MECHANICA
2-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2,5 mm
  w pionie +3mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 150kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi

Wysokość odstawania od profila D=20mm

Uwaga:
Istnieje możliwość dostarczenia zawiasów „ Mechanica ”
w wykonaniu specjalnym:
- z powłoką PVD H - złota anoda
- z powłoką PVD X - imitacja stali nierdzewnej

nr esco j.m. kolor A B C D

10-645516 szt. surowy 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-645524 szt. Al.-EV1 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-645532 szt. RAL 8019 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-645540 szt. RAL 9016 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-599018 szt. surowy 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-645559 szt. Al.-EV1 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-645567 szt. RAL 8019 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-645575 szt. RAL 9016 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-527548 szt. surowy 42mm 42mm 84mm 20mm
10-527556 szt. Al.-EV1 42mm 42mm 84mm 20mm
10-527564 szt. RAL 8019 42mm 42mm 84mm 20mm
10-527572 szt. RAL 9016 42mm 42mm 84mm 20mm
10-645583 szt. surowy 42mm 50mm 92mm 20mm
10-645591 szt. Al.-EV1 42mm 50mm 92mm 20mm
10-645605 szt. RAL 8019 42mm 50mm 92mm 20mm
10-645613 szt. RAL 9016 42mm 50mm 92mm 20mm

Uwaga:
Szablon wiertarski do zawiasu: 91-573744
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ZAWIAS SAVIO SERIA MECHANICA
3-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2,5 mm
  w pionie +3mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 180kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi

Wysokość odstawania od profila D=20mm

Uwaga:
Istnieje możliwość dostarczenia zawiasów „ Mechanica ”
w wykonaniu specjalnym:
- z powłoką PVD H - złota anoda
- z powłoką PVD X - imitacja stali nierdzewnej

nr esco j.m. kolor A B C D

10-645621 szt. surowy 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-645630 szt. Al.-EV1 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-645648 szt. RAL 8019 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-645656 szt. RAL 9016 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-645664 szt. surowy 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-645672 szt. Al.-EV1 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-645680 szt. RAL 8019 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-645699 szt. RAL 9016 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-645702 szt. surowy 42mm 42mm 84mm 20mm
10-645710 szt. Al.-EV1 42mm 42mm 84mm 20mm
10-645729 szt. RAL 8019 42mm 42mm 84mm 20mm
10-645737 szt. RAL 9016 42mm 42mm 84mm 20mm
10-645745 szt. surowy 42mm 50mm 92mm 20mm
10-645753 szt. Al.-EV1 42mm 50mm 92mm 20mm
10-645761 szt. RAL 8019 42mm 50mm 92mm 20mm
10-645770 szt. RAL 9016 42mm 50mm 92mm 20mm

Uwaga:
Szablon wiertarski do zawiasu: 91-573744
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Zawiasy Savio z mocowaniami

stan: 04/2013

ZAWIAS SAVIO SERIA MECHANICA
2-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
   w poziomie +/- 2,5 mm
   w pionie +3mm
   w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie przy montażu 2 zawias:
  80kg dla C=67mm
  60kg dla C=93mm
  maksymalne obciążenie przy montażu 3 zawias:
  90kg dla C=67mm
  70kg dla C=93mm
- z mocowaniem na dyble L=40 lub L=50mm i śrubami montażowymi

Wysokość odstawania od profila D=20mm

Kołki mocujące L=40mm

nr esco j.m. kolor A B C D

10-752169 szt. surowy 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-752177 szt. Al.-EV1 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-752185 szt. RAL 8019 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-752193 szt. RAL 9016 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-880663 szt. niro * 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-752207 szt. surowy 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-752215 szt. Al.-EV1 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-752223 szt. RAL 8019 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-752231 szt. RAL 9016 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm

A

B

A=15÷44 B>55

L=50 mm

A=15÷34 B>45

L=40 mm

A=15÷44 B>55

L=50 mm

A=15÷34 B>45

L=40 mm

A

A=15÷44 B>55

L=50 mm

A=15÷34 B>45

L=40 mm

B
B

A
m

in
.

6
 m

m

Kołki mocujące L=50mm

nr esco j.m. kolor A B C D

10-752240 szt. surowy 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-752258 szt. Al.-EV1 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-752266 szt. RAL 8019 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-752274 szt. RAL 9016 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-880671 szt. niro * 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-752282 szt. surowy 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-752290 szt. Al.-EV1 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-752304 szt. RAL 8019 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-752312 szt. RAL 9016 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną
Uwaga:
Szablon wiertarski do zawiasu: 91-476048
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ZAWIAS SAVIO SERIA MECHANICA

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
   w poziomie +/- 2,5 mm
   w pionie +3mm   w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie przy montażu 2 zawias:
  80kg dla C=67mm
  60kg dla C=93mm
  maksymalne obciążenie przy montażu 3 zawias:
  90kg dla C=67mm
  70kg dla C=93mm
- z mocowaniem na dyble L=40 lub L=50mm i śrubami montażowymi

Wysokość odstawania od profila D=20mm

Kołki mocujące L=40mm

nr esco j.m. kolor A B C D

10-752320 szt. surowy 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-752339 szt. Al.-EV1 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-752347 szt. RAL 8019 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-752355 szt. RAL 9016 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-880680 szt. niro * 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-752363 szt. surowy 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-752371 szt. Al.-EV1 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-752380 szt. RAL 8019 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-752398 szt. 20mm 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm

A

B

A=15÷44 B>55

L=50 mm

A=15÷34 B>45

L=40 mm

A=15÷44 B>55

L=50 mm

A=15÷34 B>45

L=40 mm

A

A=15÷44 B>55

L=50 mm

A=15÷34 B>45

L=40 mm

B
B

A
m

in
.

6
 m

m

Kołki mocujące L=50mm

nr esco j.m. kolor A B C D

10-752401 szt. surowy 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-752410 szt. Al.-EV1 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-752428 szt. RAL 8019 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-752436 szt. RAL 9016 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-880698 szt. niro * 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-752444 szt. surowy 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-752452 szt. Al.-EV1 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-752460 szt. RAL 8019 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-752479 szt. RAL 9016 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną
Uwaga:
Dyble montażowe wbijać w przygotowane otwory specjalnym przyrządem 
10-766895
Szablon wiertarski do zawiasu: 91-476048
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ZAWIAS SAVIO SERIA MECHANICA
2-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
   w poziomie +/- 2,5 mm
   w pionie +3mm
   w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie 120kg wg normy EN 1935:2002
- z mocowaniem na dyble L=40 lub L=50mm i śrubami montażowymi

Wysokość odstawania od profila D=20mm

Śrubodyble L=40mm

nr esco j.m. kolor A B C D

10-317764 szt. surowy 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-317772 szt. Al.-EV1 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-317780 szt. RAL 8019 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-317799 szt. RAL 9016 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-335240 szt. Al. c.brąz 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm

10-335266 szt. czarna 
anoda 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm

10-317802 szt. niro * 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-317810 szt. surowy 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-317845 szt. Al.-EV1 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-317853 szt. RAL 8019 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-317861 szt. RAL 9016 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-335681 szt. Al. c.brąz 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm

Śrubodyble L=50mm

nr esco j.m. kolor A B C D

10-317870 szt. surowy 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-317888 szt. Al.-EV1 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-317896 szt. RAL 8019 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-317900 szt. RAL 9016 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-335690 szt. Al. c.brąz 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm

10-336718 szt. czarna 
anoda 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm

10-317918 szt. niro * 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-317926 szt. surowy 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-317934 szt. Al.-EV1 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-317942 szt. RAL 8019 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-317950 szt. RAL 9016 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-336750 szt. Al. c.brąz 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną
   - do zwaias stosować szablon wiertarski 91-344630
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L=50 mmL=40 mm

L=50 mmL=40 mm

L=50 mmL=40 mm

ZAWIAS SAVIO SERIA MECHANICA
3-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
   w poziomie +/- 2,5 mm
   w pionie +3mm   w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie 120kg wg normy EN 1935:2002
- z mocowaniem na dyble L=40 lub L=50mm i śrubami montażowymi

Wysokość odstawania od profila D=20mm

Śrubodyble L=40mm

nr esco j.m. kolor A B C D

10-317969 szt. surowy 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-317985 szt. Al.-EV1 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-317993 szt. RAL 8019 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-318000 szt. RAL 9016 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-318019 szt. niro * 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-318027 szt. surowy 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-318035 szt. Al.-EV1 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-318043 szt. RAL 8019 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-318051 szt. RAL 9016 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm

Śrubodyble L=50mm

nr esco j.m. kolor A B C D

10-319252 szt. surowy 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-319716 szt. Al.-EV1 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-325180 szt. RAL 8019 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-325497 szt. RAL 9016 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-325600 szt. niro * 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-325619 szt. surowy 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-325627 szt. Al.-EV1 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-326828 szt. RAL 8019 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-327026 szt. RAL 9016 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną
   - do zwaias stosować szablon wiertarski 91-344630

10.27



OKUCIA DO DRZWI
Zawiasy Savio bez mocowań

stan: 04/2013

ZAWIAS SAVIO SERIA MECHANICA
2-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych, otwieranych na 
zewnątrz, przy zabudowie witrynowej wzmocnionej
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2,5 mm
  w pionie +3mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 150 kg ( w zależności od wykonania profili )

Wysokość odstawania od profila D=20mm

Uwaga:
Istnieje możliwość dostarczenia zawiasów „ Mechanica ”
w wykonaniu specjalnym:
- z powłoką PVD H - złota anoda
- z powłoką PVD X - imitacja stali nierdzewnej

nr esco j.m. kolor A B C D

10-284807 szt. surowy 20,5mm 39,5mm 60mm 20mm
10-284815 szt. Al.-EV1 20,5mm 39,5mm 60mm 20mm
10-284831 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 39,5mm 60mm 20mm
10-286516 szt. RAL 8019 20,5mm 39,5mm 60mm 20mm
10-284823 szt. RAL 9016 20,5mm 39,5mm 60mm 20mm
10-672459 szt. surowy 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-672467 szt. Al.-EV1 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-672475 szt. RAL 8019 42mm 42mm 62,5mm 20mm
10-672483 szt. RAL 9016 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-284840 szt. surowy 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-284858 szt. Al.-EV1 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-284874 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-285196 szt. RAL 8019 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-528226 szt. RAL 9010 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm

10-528196 szt. czarna 
anoda 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm

10-284866 szt. RAL 9016 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-642967 szt. niro * 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-598550 szt. surowy 20,5mm 57,7mm 78mm 20mm
10-672491 szt. Al.-EV1 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-672505 szt. RAL 8019 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-672513 szt. RAL 9016 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-284882 szt. surowy 39,5mm 39,5mm 79mm 20mm
10-284890 szt. Al.-EV1 39,5mm 39,5mm 79mm 20mm
10-284912 szt. Al.-c.brąz 39,5mm 39,5mm 79mm 20mm
10-846031 szt. RAL 9016 39,5mm 39,5mm 79mm 20mm

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną
Uwaga:
Szablon wiertarski do zawiasu: 91-476048
Dla C=53mm wymagany dodatkowo adapter 91-476056
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nr esco j.m. kolor A B C D

10-527521 szt. surowy 42mm 42mm 84mm 20mm
10-527505 szt. Al.-EV1 42mm 42mm 84mm 20mm
10-527530 szt. RAL 8019 42mm 42mm 84mm 20mm
10-527513 szt. RAL 9016 42mm 42mm 84mm 20mm
10-672530 szt. surowy 42mm 50mm 92mm 20mm
10-672548 szt. Al.-EV1 42mm 50mm 92mm 20mm
10-672556 szt. RAL 8019 42mm 50mm 92mm 20mm
10-672564 szt. RAL 9016 42mm 50mm 92mm 20mm
10-284920 szt. surowy 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-284939 szt. Al.-EV1 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-284955 szt. Al.-c.brąz 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-285412 szt. RAL8019 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-284947 szt. RAL 9016 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną
Uwaga:
Szablon wiertarski do zawiasu: 91-476048
Dla C=53mm wymagany dodatkowo adapter 91-476056
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ZAWIAS SAVIO SERIA MECHANICA
3-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2,5 mm
  w pionie +3mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 180kg ( w zależności od wykonania profili )

Wysokość odstawania od profila D=20mm

Uwaga:
Istnieje możliwość dostarczenia zawiasów „ Mechanica ”
w wykonaniu specjalnym:
- z powłoką PVD H - złota anoda
- z powłoką PVD X - imitacja stali nierdzewnej

nr esco j.m. kolor A B C D

10-672599 szt. surowy 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-672602 szt. Al.-EV1 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-672610 szt. RAL 8019 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-672629 szt. RAL 9016 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-284963 szt. surowy 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-284971 szt. Al.-EV1 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-284998 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-284980 szt. RAL 9016 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-719587 szt. niro * 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-672637 szt. surowy 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-672645 szt. Al.-EV1 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-672653 szt. RAL 8019 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-672661 szt. RAL 9016 20,5mm 57,5mm 78mm 20mm
10-285005 szt. surowy 39,5mm 39,5mm 79mm 20mm
10-285013 szt. Al.-EV1 39.9mm 39,9mm 79mm 20mm
10-285030 szt. Al.-c.brąz 39,5mm 39,5mm 79mm 20mm
10-285021 szt. RAL 9016 39,5mm 39,5mm 79mm 20mm

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną
Uwaga:
Szablon wiertarski do zawiasu: 91-476048
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nr esco j.m. kolor A B C D

10-672670 szt. surowy 42mm 42mm 84mm 20mm
10-672688 szt. Al.-EV1 42mm 42mm 84mm 20mm
10-672696 szt. RAL 8019 42mm 42mm 84mm 20mm
10-672700 szt. RAL 9016 42mm 42mm 84mm 20mm
10-672718 szt. surowy 42mm 50mm 92mm 20mm
10-672726 szt. Al.-EV1 42mm 50mm 92mm 20mm
10-672734 szt. RAL 8019 42mm 50mm 92mm 20mm
10-672742 szt. RAL 9016 42mm 50mm 92mm 20mm
10-285048 szt. surowy 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-285056 szt. Al.-EV1 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-285072 szt. Al.-c.brąz 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm
10-285064 szt. RAL 9016 39,5mm 53,5mm 93mm 20mm

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną
Uwaga:
Szablon wiertarski do zawiasu: 91-476048
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PŁYTKI MOCUJĄCE

Zastosowanie:
- do zawiasów Savio 2 i 3 częściowych

nr esco j.m. zawias wariant

10-284696 szt. 2-cz. płytki 14x14mm
10-284700 szt. 3-cz. płytki 14x14mm
10-555894 szt. 2-cz. płytki 20x11mm

Uwaga:
Przy mocowanieu zawiasów 3 częściowych na płytki 20x11mm należy 
zamówić 1,5 sztuki produktu 555894 na zawias.

10.32

KOŁKI ROZPOROWE

Zastosowanie:
- do zawiasów Savio 2 i 3 częściowych

L - długość kołków mocujących lub śrubodybli wystających poza obrys 
zawiasu

nr esco j.m. zawias L wariant

10-753599 KPL. 2-cz. 40 mm kołki rozporowe
10-753610 KPL. 2-cz. 50 mm kołki rozporowe
10-753602 KPL. 3-cz. 40 mm kołki rozporowe
10-753629 KPL. 3-cz. 50 mm kołki rozporowe

ŚRUBODYBLE

Zastosowanie:
- do zawiasów Savio 2 i 3 częściowych

L - długość kołków mocujących lub śrubodybli wystających poza obrys 
zawiasu

nr esco j.m. zawias L wariant

10-330850 KPL. 2-cz. 40 mm śrubodyble
10-331325 KPL. 2-cz. 50 mm śrubodyble
10-332968 KPL. 3-cz. 40 mm śrubodyble
10-332976 KPL. 3-cz. 50 mm śrubodyble
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PODKŁADKA DYSTANSOWA DO ZAWIASÓW SAVIO
seria Mechanica

Zastosowanie:
- podkładka dystansowa do zawias drzwiowych stosowana do drzwi z profili 
aluminiowych niezlicowanych
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych
- należy stosować podkładkę pod skrzydełko zawiasy
montowanej na ramie drzwiowe
- wyposażona w śruby mocujące wydłużone

Uwaga:
Istnieje możliwość dostarczenia zawiasów „ Mechanica ”
w wykonaniu specjalnym:
- z powłoką PVD H - złota anoda
- z powłoką PVD X - imitacja stali nierdzewnej

nr esco j.m. kolor A

10-284157 szt. surowy 7mm
10-284165 szt. Al.-EV1 7mm
10-284181 szt. Al.-c.brąz 7mm
10-557552 szt. RAL 9010 7mm
10-284173 szt. RAL 9016 7mm
10-284190 szt. surowy 8mm
10-284203 szt. Al.-EV1 8mm
10-284220 szt. Al.-c.brąz 8mm
10-527165 szt. RAL 8019 8mm
10-528234 szt. RAL 9010 8mm

10-528200 szt. czarna 
anoda 8mm

10-284211 szt. RAL 9016 8mm

10.33

TULEJKI DYSTANSOWE

Zastosowanie:
- do profili z izolacją termiczną
- do drzwi otwieranych na zewnątrz
- bez śrub mocujących

nr esco j.m. kolor A

90-235547 OP.24 żółty 13,5-17,5mm
90-235555 OP.24 czerwony 17,5-25mm

90-529702 OP.24 czerwony
specjalny 17.5-25 mm

90-235563 OP.24 zielony 25-32,5mm
90-237116 OP.24 niebieski 32,5-40mm
90-244449 OP.24 czarny 40-47,5mm
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TULEJKA DYSTANSOWA - STAŁA

Zastosowanie:
- tulejki dystansowe stosowane do profili aluminiowych “ciepłych”
- tulejka zapobiega niepożądanemu odkształceniu komory profila 
aluminiowego podczas przykręcania zawiasy drzwiowej
- 1 opakowanie = 4 sztuki

nr esco j.m. wariant

10-524719 szt. MB60
10-575291 szt. Spectral 60
10-559326 szt.
10-524727 szt. MB60

Uwaga:
90-524727 - montaż tylko na ramie - do zabudowy witrynowej

10.34

TULEJA MIMOŚRODOWA  DO ZAWIAS SAVIO

Zastosowanie:
- tulejka mimośrodowa stosowana do zawiasów drzwiowych
- do serii Mechanica

nr esco j.m.

10-645796 szt.

KOŁEK ZABEZPIECZAJĄCY Z KOŁNIERZEM

Zastosowanie:
- jednostronne zabezpiecznie przed podniesieniem skrzydła w górę
- zapotrzebowanie miejsca do montażu od 12mm

nr esco j.m.

10-332208 szt.
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KOŁKI ZABEZPIECZAJĄCE NA PŁYTCE MONTAŻO-

Zastosowanie:
- kołki zabezpieczajce na płytce montażowej pełni role
zabezpieczenia antywłamaniowego drzwi
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych
- należy stosować po stronie zawiasowej
- szerokość płytki montażowej A

nr esco j.m. A

10-645877 szt. 24mm
10-476510 szt. 34mm

10.35

KULKI STALOWE DO ZAWIAS DRZWIOWYCH SAVIO

Zastosowanie:
- kulki stalowe pełnią role zabezpieczenia antywłamaniowego drzwi, 
zabezpieczając możliwość odkręcenia zawiasy drzwiowej
- kulki stalowe są wbijane w gniazda sześciokątne śrub mocuących zawias 
do profila

nr esco j.m.

10-645788 szt.

WKRĘTAK DO TULEJEK DYSTANSOWYCH

Zastosowanie:
- do tulejek dystansowych

nr esco j.m.

92-253596 szt.

POGŁĘBIACZ Z PILOTEM PROWADZĄCYM
krótki

nr esco j.m. Ø wariant

92-204358 szt. 11/15 mm 8/35 mm
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POGŁĘBIACZ Z PILOTEM PROWADZĄCYM
długi

nr esco j.m. Ø wariant

92-253600 szt. 11/15 mm 30/13 mm

10.36

WIERTŁO DWUSTOPNIOWE

nr esco j.m. Ø

92-279919 szt. 6/11 mm





OKUCIA DO DRZWI
Zawiasy Giesse

stan: 02/2016

OGÓLNE PROPOZYCJE DOBORU ZAWIASÓW
Zawiasy GIESSE DOMINA

Zawias nadaje się do drzwi podlegających intensywnemu użytkowaniu klasy 4, 
oraz o wysokiej odporności na zmęczenie i ścieranie, 
klasy wytrzymałości 7 - 200 000 cykli testowych wg normy EN1935:2002. 

Poniżej tabela prezentująca ogólny dobór zawiasów zalecany przez producenta:

83

321

83
83

Opis Wersja Wymiar A

2-częściowe 62,5

2 zawiasy
[kg]

GIESSE
DOMINA

Wymiar B Wymiar C
Obciążenie

3 zawiasy
[kg]

4220,5 120 140

GIESSE
DOMINA

GIESSE
DOMINA

GIESSE
DOMINA

3-częściowe

2-częściowe

3-częściowe

62,520,5 42

84

84

42

42

42

42 120

120

140

160

100

180
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ZAWIAS GIESSE DOMINA
2-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych, otwieranych na 
zewnątrz, przy zabudowie witrynowej wzmocnionej
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2,5 mm
  w pionie +4mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 140 kg ( w zależności od wykonania profili oraz 
ilości zawiasów)

Wysokość odstawania od profila D=20mm

Uwaga:

zawiasy dwuczęściowe

nr esco j.m. kolor A B C D

10-801883 szt. surowy 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-801884 szt. AL-EV1 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-801885 szt. RAL 8019 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-801886 szt. RAL 9016 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-801888 szt. surowy 42mm 42mm 84mm 20mm
10-801889 szt. AL-EV1 42mm 42mm 84mm 20mm
10-801890 szt. RAL 8019 42mm 42mm 84mm 20mm
10-801891 szt. RAL 9016 42mm 42mm 84mm 20mm

Uwaga:
Do montażu zawiasów należy domówić odpowiedni zestaw montażowy.

10.37

ZESTAWY MONTAŻOWE DO ZAWIASÓW GIESSE

nr esco j.m. L wariant

10-801902 szt. 55mm śrubodyble
10-801903 szt. 75mm śrubodyble
10-801904 szt. 90mm śrubodyble
10-801905 KPL. płytki do 2-skrz.

Uwaga:
Śrubodybli należy zamwiać odpowiendnio:
- 4 dla zawiasów 2-częściowych
- 6 dla zawiasów 3-częściowych



OKUCIA DO DRZWI
Zawiasy Giesse, mocowania

stan: 04/2013
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ZAWIAS GIESSE DOMINA
3-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych, otwieranych na 
zewnątrz, przy zabudowie witrynowej wzmocnionej
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2,5 mm
  w pionie +4mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 180 kg ( w zależności od wykonania profili oraz 
ilości zawiasów)

Wysokość odstawania od profila D=20mm

zawiasy trzyczęściowe

nr esco j.m. kolor A B C D

10-801892 szt. surowy 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-801893 szt. AL-EV1 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-801894 szt. RAL 8019 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-801896 szt. RAL 9016 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-801897 szt. surowy 42mm 42mm 84mm 20mm
10-801898 szt. AL-EV1 42mm 42mm 84mm 20mm
10-801899 szt. RAL 8019 42mm 42mm 84mm 20mm
10-801900 szt. RAL 9016 42mm 42mm 84mm 20mm

Uwaga:
Do montażu zawiasów należy domówić odpowiedni zestaw montażowy.

10.38

ZESTAWY MONTAŻOWE DO ZAWIASÓW GIESSE

nr esco j.m. L wariant

10-801902 szt. 55mm śrubodyble
10-801903 szt. 75mm śrubodyble
10-801904 szt. 90mm śrubodyble
10-801906 KPL. płytki do 3-skrz.

Uwaga:
Śrubodybli należy zamwiać odpowiendnio:
- 4 dla zawiasów 2-częściowych
- 6 dla zawiasów 3-częściowych



OKUCIA DO DRZWI
Zawiasy wrębowe - NEWTEC

stan: 12/2015

ZAWIAS DRZWIOWY WRĘBOWY SAVIO MECHANICA
do profili NEWTEC

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z
profili aluminiowych zlicowanych z rowkiem wrębowym

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:

w poziomie +/- 1,6 mm
w pionie -1/+3mm
w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm

- maksymalne obciążenie do:
2 zawiasy 80 kg
3 zawiasy 100 kg
( w zależności od wykonania profili )

- z płytkami mocującymi i śrubami montażowymi

nr esco j.m. DIN kolor informacje dodatkowe

10-673803 szt. L+R surowy 2-częściowy
10-673811 szt. L+R srebrny 2-częściowy
10-673820 szt. L+R czarny 2-częściowy
10-673838 szt. L+R biały 2-częściowy

10.39



OKUCIA DO DRZWI
Zawiasy wrębowe - Aliplast

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 12/2015

ZAWIAS DRZWIOWY WRĘBOWY F-XLR
do profili ALIPLAST

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych z
rowkiem wrębowym
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:

w poziomie +/- 2 mm
w pionie -2/+4mm
w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 1 mm

- maksymalne obciążenie do 120kg w zależności od wymiarów
- z płytkami mocującymi i śrubami montażowymi

nr esco j.m. DIN kolor informacje dodatkowe

10-840556 szt. L+R RAL 9005 2-częściowy
10-840572 szt. L+R RAL 9016 2-częściowy
10-841676 szt. L+R Al.-EV1 2-częściowy

Uwaga: Zawiasy stosować do profili spełniających warunki podane na 
rysunku.

10.40



OKUCIA DO DRZWI
Zawiasy wrębowe - MB59S

stan: 12/2015

ZAWIAS DRZWIOWY WRĘBOWY SAVIO MECHANICA
do profili MB59S

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych z
rowkiem wrębowym
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:

w poziomie +/- 1,6 mm
w pionie -1/+3mm
w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm

- maksymalne obciążenie do:
2 zawiasy 80 kg
3 zawiasy 100 kg ( w zależności od wykonania profili )

- z płytkami mocującymi i śrubami montażowymi

nr esco j.m. DIN kolor informacje dodatkowe

10-788767 szt. L+R Al.-EV1 2-częściowy
10-791121 szt. L+R surowy 2-częściowy
10-791130 szt. L+R brązowy 2-częściowy
10-791148 szt. L+R biały 2-częściowy

10.41



OKUCIA DO DRZWI
Zawiasy do drzwi wachadłowych

stan: 12/2015

ZAWIAS DO DRZWI WAHADŁOWYCH
z regulacja siły zamykania

Zastosowanie:
- zawias stosowany do drzwi wahadłowych z regulacją siły zamykania
- stosowany do drzwi drewnianych, aluminiowych zewnętrznych i
wewnętrznych o ciężarze do 50kg
- zakres pracy: 0-180 stopni
- długi czas żywotności powyżej ( 500 000 cykli )
- łatwy i prosty montaż zawiasu
- łatwa i szybka zmiana siły zamykania po przez
skręcanie specjalnej niewidocznej sprężyny

nr esco j.m. kolor

10-559709 kpl. srebrny

Uwaga:
1 komplet = 2 sztuki zawiasów do drzwi wahadłowych

10.42

ZAWIAS DO DRZWI WAHADŁOWYCH OBUSTRONNY
z regulacja siły zamykania

Zastosowanie:
- zawias stosowany do drzwi wahadłowych
- stosowany do drzwi drewnianych, aluminiowych zewnętrznych i
wewnętrznych
- zakres pracy: 0-180 stopni
- łatwy i prosty montaż zawiasu
- łatwa i szybka zmiana siły zamykania po przez skręcanie niewidocznej
sprężyny

nr esco j.m. a szerokość drzwi ciężar drzwi grubość drzwi

10-126357 szt. 75 mm 600 mm 15kg 18-25 mm
10-126365 szt. 100 mm 700 mm 22kg 25-30 mm
10-126373 szt. 125 mm 700 mm 27kg 30-35 mm
10-126381 szt. 150 mm 750 mm 40kg 35-40 mm
10-126390 szt. 175 mm 850 mm 55kg 40-45 mm
10-126403 szt. 200 mm 1000 mm 70kg 45-50 mm
60-126470 szt. 250 mm 1100 mm 100kg 50-60 mm
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne ramieniowe

TS Profil

dormakaba TS Profil 
Samozamykacz z ramieniem, regulowana siła zamykania przez zmianę sposobu 
montażu, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), montaż podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. 
przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2/3/4/5
j. m. szt.

esco-Nr. kolor

16-823979 srebrny
16-823981 biały
16-823980 czarny
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne ramieniowe

GR 200

dormakaba GR 200 BCA 
Samozamykacz z ramieniem, regulowana siła zamykania przez zmianę sposobu 
montażu, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), montaż podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. 
przeciwnej do zawiasów, temperatura pracy od -20°C do 40°C

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2/3/4/5
j. m. szt.

esco-Nr. kolor

16-720100 srebrny
16-720119 ciemnobrązowy
16-720127 biały

dormakaba GR 200 BCA RF 
Samozamykacz z ramieniem, regulowana siła zamykania przez zmianę sposobu 
montażu, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), blokada położenia otwartego od 90° do 180°, montaż podstawowy po 
str. zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów, temperatura pracy 
od -20°C do 40°C

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego tak - bez opcji wyłączenia
siła zamykania wg EN 1154 2/3/4/5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-720135 srebrny
16-720143 ciemnobrązowy
16-720151 biały
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne ramieniowe

TS 83

dormakaba TS 83 
Samozamykacz z ramieniem, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), montaż podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. 
przeciwnej do zawiasów 

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1400 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 3 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-730068 srebrny
16-730076 ciemnobrązowy
16-730084 biały
16-823982 czarny

Wymiary dla modelu z siłą zamykania EN 3-6 podane poza nawiasami

dormakaba TS 83 XL
Samozamykacz z ramieniem, regulowane dobicie, tłumienie otwierania (back-check), 
montaż podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do 
zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1600 mm

kierunek L/P
kolor srebrny
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 7
j. m. kpl.

esco-Nr.

16-254487

46
(47.5)

60

43

245(293)

2287(91.5) 50 50

98
.538

45

45

4.
5

ca. 280

Wymiary dla modelu z siłą zamykania EN 7 podane w nawiasach 
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne ramieniowe

TS 83 RF

dormakaba TS 83 RF 
Samozamykacz z ramieniem, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), blokada położenia otwartego od 80° do 150°, montaż podstawowy po 
str. zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1400 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego tak - z opcją wyłączenia
siła zamykania wg EN 1154 3 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-730092 srebrny
16-730106 ciemnobrązowy
16-730114 biały
16-823983 czarny

46
(47.5)

60

43

245(293)

2287(91.5) 50 50

98
.538

45

45

4.
5

ca. 280

Wymiary dla modelu z siłą zamykania EN 3-6 podane poza nawiasami

dormakaba TS 83 RF XL
Samozamykacz z ramieniem, regulowane dobicie, tłumienie otwierania (back-check), 
blokada położenia otwartego od 80° do 150°, montaż podstawowy po str. zawiasów, 
montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1600 mm

kierunek L/P
kolor srebrny
blokada położenia otwartego tak - z opcją wyłączenia
siła zamykania wg EN 1154 7
j. m. kpl.

esco-Nr.

16-446696
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(47.5)

60

43

245(293)

2287(91.5) 50 50
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ca. 280

Wymiary dla modelu z siłą zamykania EN 7 podane w nawiasach
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne ramieniowe

Akcesoria

Płyta montażowa do samozamykaczy GR 200

wysokość 60 mm
szerokość 210 mm
zastosowanie pompa
j. m. szt.

esco-Nr. kolor

16-720160 srebrny
16-720186 biały
16-720178 ciemnobrązowy

210
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44 135

95 100
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Płyta montażowa do samozamykaczy TS 83
Do modelu z siłą zamykania EN 3-6
 
Wymiary płyty podane poza nawiasami

wysokość 60 mm
szerokość 245 mm
zastosowanie pompa
j. m. szt.

esco-Nr. kolor

16-730181 srebrny
16-730190 ciemnobrązowy
16-730203 biały
16-823984 czarny

160

43

245(293)

11

35.5(40)

60

5.5

Płyta montażowa do samozamykaczy TS 83 XL
Do modelu z siłą zamykania EN 7
 
Wymiary płyty podane w nawiasach

wysokość 60 mm
szerokość 293 mm
zastosowanie pompa
kolor srebrny
j. m. szt.

esco-Nr.

16-804227

160

43

245(293)

11

35.5(40)

60

5.5
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne ramieniowe

TS 2000 V

GEZE TS 2000 V
Samozamykacz z ramieniem, regulowana siła zamykania przez zmianę sposobu 
montażu, regulowana prędkość zamykania, dobicie regulowane przez zmianę dł. 
ramienia, montaż podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej 
do zawiasów 

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2/4/5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-241423 srebrny
16-241431 ciemnobrązowy
16-254525 biały
16-823985 czarny

GEZE TS 2000 V RF
Samozamykacz z ramieniem, regulowana siła zamykania przez zmianę sposobu 
montażu, regulowana prędkość zamykania, dobicie regulowane przez zmianę dł. 
ramienia, blokada położenia otwartego od 70° do 150°, montaż podstawowy po str. 
zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów 

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego tak - z opcją wyłączenia
siła zamykania wg EN 1154 2/4/5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-241440 srebrny
16-241458 ciemnobrązowy
16-254541 biały
16-823989 czarny
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne ramieniowe

TS 2000 V BC

GEZE TS 2000 V BC 
Samozamykacz z ramieniem, regulowana siła zamykania przez zmianę sposobu 
montażu, regulowana prędkość zamykania, dobicie regulowane zaworem, tłumienie 
otwierania (back-check), montaż podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po 
str. przeciwnej do zawiasów 

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2/4/5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-574309 srebrny
16-557447 ciemnobrązowy
16-557455 biały
16-823990 czarny

GEZE TS 2000 V BC RF 
Samozamykacz z ramieniem, regulowana siła zamykania przez zmianę sposobu 
montażu, regulowana prędkość zamykania, dobicie regulowane zaworem, tłumienie 
otwierania (back-check), blokada położenia otwartego od 70° do 150°, montaż 
podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów 

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego tak - z opcją wyłączenia
siła zamykania wg EN 1154 2/4/5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-576131 srebrny
16-575526 ciemnobrązowy
16-575585 biały
16-823991 czarny
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne ramieniowe

TS 4000

GEZE TS 4000
Samozamykacz z ramieniem, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), montaż podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. 
przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1400 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 1 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-207900 srebrny
16-207918 ciemnobrązowy
16-252751 biały
16-722838 czarny

135

44

98

80

160
287

60

46

16
.5

38

45
58

20

GEZE TS 4000 RF 
Samozamykacz z ramieniem, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), blokada położenia otwartego od 70° do 150°, montaż podstawowy po 
str. zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1400 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego tak - z opcją wyłączenia
siła zamykania wg EN 1154 1 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-228982 srebrny
16-228990 ciemnobrązowy
16-252760 biały
16-823993 czarny
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GEZE TS 4000 IS 
Samozamykacz z ramieniem, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), montaż podstawowy po str. 
zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1400 mm

kierunek L/P
siła zamykania wg EN 1154 1 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-235776 srebrny
16-235784 ciemnobrązowy
16-645818 biały

287 287

80 80

47

6
0
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne ramieniowe

Akcesoria

Płyta montażowa do samozamykaczy TS 2000

wysokość 53 mm
szerokość 160,5 mm
zastosowanie pompa
kolor surowy
j. m. szt.

esco-Nr.

16-241466

53

160.5 5

Płyta montażowa do samozamykaczy TS 4000/4000 IS

wysokość 60 mm
szerokość 287 mm
zastosowanie pompa
j. m. szt.

esco-Nr. kolor

16-207969 srebrny
16-207977 ciemnobrązowy
16-252778 biały
16-823867 czarny

60

287 5

Mechanizm wyzwalający do samozamykaczy TS 4000 IS

esco-Nr. szerokość

16-249726 1500 mm
16-249734 1800 mm
16-249742 2100 mm
16-249750 2400 mm
16-259365 2700 mm
16-259373 >2700 mm
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

GR 3500

dormakaba GR 3500 B 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), wspomaganie otwierania, montaż podstawowy po str. zawiasów, 
montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów, temperatura pracy od -20°C do 
40°C

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 3 - 5
j. m. szt.

esco-Nr. kolor

16-820017 srebrny
16-820018 biały
16-820019 czarny

2
0

428

22	.9

3
9
.2

51

6
1
.4

2
0

445

21

dormakaba GR 3500 G 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), wspomaganie otwierania, montaż podstawowy po str. przeciwnej do 
zawiasów, montaż odwrócony po str. zawiasów, temperatura pracy od -20°C do 40°C

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 3 - 5
j. m. szt.

esco-Nr. kolor

16-820020 srebrny
16-820021 biały
16-820022 czarny

2
0

428

22	.9

3
9
.2

51

6
1
.4

2
0

445

21
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 91

dormakaba TS 91 B 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana prędkość zamykania, regulowane 
dobicie, montaż podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej 
do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

950 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 3
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-733636 srebrny
16-733644 ciemnobrązowy
16-733652 biały
16-823933 czarny

dormakaba TS 91 G 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana prędkość zamykania, regulowane 
dobicie, montaż podstawowy po str. przeciwnej do zawiasów, montaż odwrócony po 
str. przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

950 mm

kierunek L/P
siła zamykania wg EN 1154 3
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-823932 srebrny
16-823934 ciemnobrązowy
16-823935 biały
16-823936 czarny
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 92

dormakaba TS 92 B 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, montaż podstawowy 
po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1100 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 1 - 4
j. m. kpl.

Płyta montażowa w komplecie

esco-Nr. kolor

16-725226 srebrny
16-733601 ciemnobrązowy
16-725234 biały
16-820112 czarny
16-725242 niro

31

47

42820

56

160

16

43

38

6510
2

498

88
279

dormakaba TS 92 G 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, montaż podstawowy 
po str. przeciwnej do zawiasów, montaż odwrócony po str. zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1100 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 1 - 4
j. m. kpl.

Płyta montażowa w komplecie

esco-Nr. kolor

16-725285 srebrny
16-734012 ciemnobrązowy
16-725293 biały
16-823941 czarny
16-725307 niro

31

47

42820

56

160

16

43

38

6510
2

498

88
279
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 93 Basic

dormakaba TS 93 B Basic 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), montaż podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. 
przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 5
j. m. szt.

Płyta montażowa w komplecie

esco-Nr. kolor

16-804435 srebrny
16-823942 biały
16-823680 czarny

500

20

428

275

60
97

91

56

160

16

43

38

31

53

dormakaba TS 93 G Basic 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę 
naciągu sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie 
otwierania (back-check), montaż podstawowy po str. przeciwnej do zawiasów, montaż 
odwrócony po str. zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 5
j. m. szt.

Płyta montażowa w komplecie

esco-Nr. kolor

16-823944 srebrny
16-823946 biały
16-823698 czarny

500

20

428

275

60
97

91

56

160

16

43

38

31

53
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 93 B

dormakaba TS 93 B 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), opóźnienie zamykania regulowane zaworem hydraulicznym, montaż 
podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-724408 srebrny
16-733350 ciemnobrązowy
16-724416 biały
16-823948 czarny
16-724424 niro

60

20

97

428
500

31

53

56

160

91
275

16

43

38

dormakaba TS 93 B XL 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), opóźnienie zamykania regulowane zaworem hydraulicznym, montaż 
podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1600 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 5 - 7
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-724432 srebrny
16-733970 ciemnobrązowy
16-724440 biały
16-724459 niro

7110
8

31

62

285

20

428
500

56

160
91 16

43

38
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 93 G

dormakaba TS 93 G 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), opóźnienie zamykania regulowane zaworem hydraulicznym,  montaż 
podstawowy po str. przeciwnej do zawiasów, montaż odwrócony po str. zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-724467 srebrny
16-733369 ciemnobrązowy
16-724475 biały
16-823949 czarny
16-724483 niro

60

20

97

428
500

31

53

56

160

91
275

16

43

38

dormakaba TS 93 G XL 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), opóźnienie zamykania regulowane zaworem hydraulicznym, montaż 
podstawowy po str. przeciwnej do zawiasów, montaż odwrócony po str. zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1600 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 5 - 7
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-724491 srebrny
16-733989 ciemnobrązowy
16-724505 biały
16-724513 niro

7110
8

31

62

285

20

428
500

56

160
91 16

43

38
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 93 EMF

dormakaba TS 93 B EMF 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), opóźnienie zamykania regulowane zaworem hydraulicznym, blokada 
położenia otwartego od 80° do 140°, montaż podstawowy po str. zawiasów, napięcie 
wejściowe 24 V DC, napięcie wyjściowe 24 V DC, pobór mocy 1.4 W, czas włączenia 
100 %, przewód zasilający wymagany - brak w zestawie, tolerancja napiecia 
wejsciowego -15%/+15%

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
wbudowana 
elektromechaniczna blokada 
położenia otwartego

tak

blokada położenia otwartego tak - bez opcji wyłączenia
siła zamykania wg EN 1154 2 - 5
siła zamykania wg EN 1155 3 - 5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-724645 srebrny
16-733393 ciemnobrązowy
16-724653 biały
16-724661 niro

60
10

7

56

160

91
275

16

43

428

518

30

40

53

dormakaba TS 93 G EMF 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), opóźnienie zamykania regulowane zaworem hydraulicznym, blokada 
położenia otwartego od 80° do 140°, montaż podstawowy po str. przeciwnej do 
zawiasów, napięcie wejściowe 24 V DC, napięcie wyjściowe 24 V DC, pobór mocy 1.4 
W, czas włączenia 100 %, przewód zasilający wymagany - brak w zestawie, tolerancja 
napiecia wejsciowego -15%/+15%

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
wbudowana 
elektromechaniczna blokada 
położenia otwartego

tak

blokada położenia otwartego tak - bez opcji wyłączenia
siła zamykania wg EN 1154 2 - 5
siła zamykania wg EN 1155 3 - 5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-724670 srebrny
16-733407 ciemnobrązowy
16-724688 biały
16-724696 niro

60
10

7

56

160

91
275

16

43
428

518

30

40

53
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 92/91 GSR

dormakaba TS 92/91 GSR/V 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), montaż podstawowy po str. 
zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

370 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1350 - 2500 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 - str. 
czynna

1 - 4

siła zamykania wg EN 1154 - str. 
bierna

4

j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-812155 srebrny
16-823956 biały
16-823957 czarny

dormakaba TS 92/91 GSR/V BG 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), montaż podstawowy po str. 
przeciwnej do zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

600 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1350 - 2500 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 - str. 
czynna

1 - 4

siła zamykania wg EN 1154 - str. 
bierna

3

j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-815074 srebrny
16-823960 biały
16-823962 czarny
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 93/91 GSR

dormakaba TS 93/91 GSR/V 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), opóźnienie zamykania 
regulowane zaworem hydraulicznym w skrzydle czynnym,  montaż podstawowy po str. 
zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

370 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1350 - 2500 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 - str. 
czynna

2 - 5

siła zamykania wg EN 1154 - str. 
bierna

4

j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-812154 srebrny
16-823954 biały
16-823955 czarny

dormakaba TS 93/91 GSR/V BG 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), opóźnienie zamykania 
regulowane zaworem hydraulicznym w skrzydle czynnym, montaż podstawowy po str. 
przeciwnej do zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

600 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1350 - 2500 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 - str. 
czynna

2 - 5

siła zamykania wg EN 1154 - str. 
bierna

3

j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-815073 srebrny
16-823958 biały
16-823959 czarny
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 93 GSR

dormakaba TS 93 GSR/V 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), opóźnienie zamykania 
regulowane zaworem hydraulicznym, montaż podstawowy po str. zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

370 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1350 - 2500 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-724823 srebrny
16-733431 ciemnobrązowy
16-724831 biały
16-823975 czarny
16-724840 niro

dormakaba TS 93 GSR/V XL 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), opóźnienie zamykania 
regulowane zaworem hydraulicznym, montaż podstawowy po str. zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

370 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1350 - 2500 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 5 - 7
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-724858 srebrny
16-733430 ciemnobrązowy
16-724866 biały
16-724874 niro

470 470

62

34

30

dormakaba TS 93 GSR/V BG 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), opóźnienie zamykania 
regulowane zaworem hydraulicznym, montaż podstawowy po str. przeciwnej do 
zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

600 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1500 - 2500 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-754882 srebrny
16-733458 ciemnobrązowy
16-724890 biały
16-823952 czarny
16-724904 niro



www.esco.com.pl
www.esco24.plstan 05.2021

esco@esco.com.pl 16.21

Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 93 GSR EMF

dormakaba TS 93 GSR-EMF1/V 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), opóźnienie zamykania 
regulowane zaworem hydraulicznym, blokada położenia otwartego od 80° do 130°, 
montaż podstawowy po str. zawiasów, napięcie wejściowe 24 V DC, napięcie 
wyjściowe 24 V DC, pobór mocy 1.4 W, czas włączenia 100 %, przewód zasilający 
wymagany - brak w zestawie, tolerancja napiecia wejsciowego -15%/+15%

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

370 mm

wbudowana 
elektromechaniczna blokada 
położenia otwartego

tak

rozstaw zawiasów drzwi 1350 - 2500 mm
blokada położenia otwartego tak - jednostronna w skrzydle biernym
siła zamykania wg EN 1154 2 - 5
siła zamykania wg EN 1155 3 - 5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-724912 srebrny
16-733466 ciemnobrązowy
16-724920 biały
16-724939 niro

470 470115

Ø8(24V DC) 34

30

53

dormakaba TS 93 GSR-EMF2/V BG 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), opóźnienie zamykania 
regulowane zaworem hydraulicznym, blokada położenia otwartego od 80° do 130°, 
montaż podstawowy po str. przeciwnej do zawiasów, napięcie wejściowe 24 V DC, 
napięcie wyjściowe 24 V DC, pobór mocy 1.4 W, czas włączenia 100 %, przewód 
zasilający wymagany - brak w zestawie, tolerancja napiecia wejsciowego -15%/+15%

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

600 mm

wbudowana 
elektromechaniczna blokada 
położenia otwartego

tak

rozstaw zawiasów drzwi 1350 - 2500 mm
blokada położenia otwartego tak - obustronna
siła zamykania wg EN 1154 2 - 5
siła zamykania wg EN 1155 3 - 5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-724947 srebrny
16-733474 ciemnobrązowy
16-725955 biały
16-724963 niro

470 470115

Ø8(24V DC) 34
30

53
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 92/98 XEA

dormakaba TS 92 B XEA 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, montaż podstawowy 
po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1100 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 1 - 4
j. m. kpl.

Płyta montażowa w komplecie

esco-Nr. kolor

16-722359 srebrny
16-722367 biały
16-823968 czarny
16-722375 niro

518

30349

33

65
23

10
4

dormakaba TS 92 G XEA 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, montaż podstawowy 
po str. przeciwnej do zawiasów, montaż odwrócony po str. zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1100 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 1 - 4
j. m. kpl.

Płyta montażowa w komplecie

esco-Nr. kolor

16-722383 srebrny
16-722421 biały
16-823969 czarny
16-823972 niro

518

30349

33

65
23

10
4

dormakaba TS 98 XEA B/G 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę 
naciągu sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie 
otwierania (back-check), opóźnienie zamykania regulowane zaworem hydraulicznym, 
ograniczenie kąta otwarcia, montaż podstawowy po dowolnej stronie, montaż 
odwrócony po dowolnej stronie

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 1 - 6
j. m. kpl.

Płyta montażowa w komplecie

esco-Nr. kolor

16-722154 srebrny
16-722219 biały
16-823967 czarny
16-722227 niro

518

32759

3223
60

99
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 98 XEA GSR

dormakaba TS 98 XEA GSR 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), opóźnienie zamykania 
regulowane zaworem hydraulicznym, ograniczenie kąta otwarcia, montaż podstawowy 
po str. zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

410 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1350 - 2800 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 1 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-824004 srebrny
16-731463 biały
16-731480 niro

32759

34

327

30
6010

6

dormakaba TS 98 XEA GSR/V BG 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), opóźnienie zamykania 
regulowane zaworem hydraulicznym, ograniczenie kąta otwarcia, montaż podstawowy 
po str. przeciwnej do zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

600 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1500 - 2500 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 1 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-731498 srebrny
16-731501 biały
16-823974 niro

32759

34

327

30
6010

6
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

Akcesoria

Płyta montażowa do samozamykaczy GR 3500

wysokość 51 mm
szerokość 207 mm
zastosowanie pompa
kolor surowy
j. m. szt.

esco-Nr.

16-820109

Płyta montażowa do samozamykaczy TS 91

wysokość 64 mm
szerokość 265 mm
zastosowanie pompa
j. m. szt.

esco-Nr. kolor

16-731986 srebrny
16-732010 ciemnobrązowy
16-732044 biały
16-823947 czarny

Blokada położenia otwartego do samozamykaczy TS 91/92/93/GR 3500 
kąt działania blokady: od 75° do 150°
 
Możliwa regulacja siły wyzwalania i otwarcie skrzydła poza kąt blokady
 
Uwaga! Nie stosować w drzwiach ppoż. 

j. m. szt.

esco-Nr.

16-326208

Ogranicznik otwarcia do samozamykaczy TS 91/92/93/GR 3500
kąt działania ogranicznika: od 80° do 120°

j. m. szt.

esco-Nr.

16-321230
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

Akcesoria do samozamykaczy dwuskrzydłowych

Blokada położenia otwartego do samozamykaczy dwuskrzydłowych TS 93 GSR
montaż wyłącznie na skrzydle biernym
 
Zasada działania: aktywacja blokady położenia otwartego na skrzydle biernym 
powoduje, że otwarte pozostają oba skrzdła (skrzydło czynne pozostaje otwarte dzięki 
RKZ) 
 
Możliwa regulacja siły wyzwalania i otwarcie skrzydła poza kąt blokady
 
Uwaga! Nie stosować w drzwiach ppoż.

j. m. szt.

esco-Nr.

16-482650

Ogranicznik otwarcia do samozamykaczy dwuskrzydłowych TS 93 GSR 
kąt działania ogranicznika: od 80° do 120° 
 
W przypadku stosowania ogranicznika na skrzydle czynnym i biernym należy zamówić 
2 sztuki 

j. m. szt.

esco-Nr.

16-449768
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 3000

GEZE TS 3000 V 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, montaż podstawowy 
po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1100 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 1 - 4
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-294500 srebrny
16-294519 ciemnobrązowy
16-294527 biały
16-823994 czarny

GEZE TS 3000 V L
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, montaż podstawowy 
po str. przeciwnej do zawiasów, montaż odwrócony po str. zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1100 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 1 - 4
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-824083 srebrny
16-824084 ciemnobrązowy
16-824085 biały
16-824086 czarny
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 3000 ISM

GEZE TS 3000 V ISM 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, montaż podstawowy po str. zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

340 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1300 - 2800 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 1 - 4
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-823916 srebrny
16-823917 biały
16-823918 czarny

46

80
30 40

GEZE TS 3000 V L-ISM 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, montaż podstawowy po str. przeciwnej do zawiasów
 
Uwaga! Zestaw nie nadaje się do drzwi ewakuacyjnych, które można otworzyć 
skrzydłem biernym!
 

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

250 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1360 - 2800 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 1 - 4
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-823922 srebrny
16-823923 biały
16-823924 czarny

46

80
30 40
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 5000

GEZE TS 5000
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), montaż podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. 
przeciwnej do zawiasów (uwaga! przy montażu odwróconym back-check nie działa)

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1400 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-271853 srebrny
16-271861 ciemnobrązowy
16-271870 biały
16-805523 czarny
16-680320 niro

GEZE TS 5000 L 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), montaż podstawowy po str. przeciwnej do zawiasów, montaż odwrócony 
po str. zawiasów (uwaga! przy montażu odwróconym back-check nie działa)

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1400 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-308617 srebrny
16-308625 ciemnobrązowy
16-308633 biały
16-805526 czarny
16-680362 niro
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 5000 ECline

GEZE TS 5000 ECline 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę 
naciągu sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie 
otwierania (back-check), wspomaganie otwierania, montaż podstawowy po str. 
zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów (uwaga! przy montażu 
odwróconym back-check nie działa)

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 3 - 5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-680338 srebrny
16-680346 biały
16-680354 niro

GEZE TS 5000 L ECline 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), wspomaganie otwierania, montaż podstawowy po str. przeciwnej do 
zawiasów, montaż odwrócony po str. zawiasów (uwaga! przy montażu odwróconym 
back-check nie działa)

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 3 - 5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-680389 srebrny
16-680397 biały
16-680400 niro
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 5000 T-Stop

GEZE TS 5000 T-Stop 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę 
naciągu sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie 
otwierania (back-check), ograniczenie kąta otwarcia, montaż podstawowy po str. 
zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów (uwaga! przy montażu 
odwróconym back-check nie działa)

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1400 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-745197 srebrny
16-745200 biały
16-745219 niro

452.5
428.5

33

30

60 11
0

46

44

20
160

287

135

38

GEZE TS 5000 L T-Stop 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), ograniczenie kąta otwarcia, montaż podstawowy po str. przeciwnej do 
zawiasów, montaż odwrócony po str. zawiasów (uwaga! przy montażu odwróconym 
back-check nie działa)

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1400 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-745227 srebrny
16-745235 biały
16-745243 niro

452.5
428.5

33

30

60 11
0

46

44

20
160

287

135

38
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 5000 E

GEZE TS 5000 E 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), blokada położenia otwartego od 80° do 130°, montaż podstawowy po 
str. zawiasów, napięcie wejściowe 24 V DC, pobór prądu 100 mA, napięcie wyjściowe 
24 V DC, pobór mocy 2.4 W, czas włączenia 100 %, tętnienia max 20%, przewód 
zasilający wymagany - brak w zestawie, tolerancja napiecia wejsciowego -15%/+15%

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1400 mm

kierunek L/P
wbudowana 
elektromechaniczna blokada 
położenia otwartego

tak

blokada położenia otwartego tak - bez opcji wyłączenia
siła zamykania wg EN 1154 2 - 6
siła zamykania wg EN 1155 3 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-553360 srebrny
16-553387 biały
16-680648 niro

46

60

40

11
2

428.5
498.5

287

13520
160

38

44
30

GEZE TS 5000 L-E 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), blokada położenia otwartego od 80° do 130°, montaż podstawowy 
po str. przeciwnej do zawiasów, napięcie wejściowe 24 V DC, pobór prądu 100 mA, 
napięcie wyjściowe 24 V DC, pobór mocy 2.4 W, czas włączenia 100 %, tętnienia 
max 20%, przewód zasilający wymagany - brak w zestawie, tolerancja napiecia 
wejsciowego -15%/+15%

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1400 mm

kierunek L/P
wbudowana 
elektromechaniczna blokada 
położenia otwartego

tak

blokada położenia otwartego tak - bez opcji wyłączenia
siła zamykania wg EN 1154 2 - 6
siła zamykania wg EN 1155 3 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-786152 srebrny
16-786160 biały
16-680656 niro

46
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 5000/3000 ISM

GEZE TS 5000/3000 ISM 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tlumienie otwierania (back-check) w skrzydle czynnym, montaż 
podstawowy po str. zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

340 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1300 - 2800 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 - str. 
czynna

2 - 6

siła zamykania wg EN 1154 - str. 
bierna

1 - 4

j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-100208 srebrny
16-100209 biały
16-823978 czarny

46

80
30 40

GEZE TS 5000/3000 L-ISM 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check) w skrzydle czynnym, montaż 
podstawowy po str. przeciwnej do zawiasów
 
Uwaga! Zestaw nie nadaje się do drzwi ewakuacyjnych, które można otworzyć 
skrzydłem biernym! 
 

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

340 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1360 - 2800 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 - str. 
czynna

2 - 6

siła zamykania wg EN 1154 - str. 
bierna

1 - 4

j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-100203 srebrny
16-100204 biały
16-823921 czarny

80

55

46

30
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 5000 ISM

GEZE TS 5000 ISM 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), montaż podstawowy po str. 
zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

400 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1300 - 2800 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-738476 srebrny
16-738484 biały
16-823976 czarny
16-680494 niro

46

80
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GEZE TS 5000 L-ISM 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), montaż podstawowy po str. 
przeciwnej do zawiasów
 
Uwaga! Zestaw nie nadaje się do drzwi ewakuacyjnych, które można otworzyć 
skrzydłem biernym! 
 

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

380 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1360 - 2800 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-738522 srebrny
16-738530 biały
16-823919 czarny
16-680680 niro

80

55

46
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GEZE TS 5000 L-ISM VPK 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), montaż podstawowy po str. 
przeciwnej do zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

380 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1300 - 2800 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 6
j. m. szt.

Wypychacz skrzydła czynnego CB Flex w komplecie

esco-Nr. kolor

16-817800 srebrny
16-817801 biały
16-823925 czarny

5530
80

46
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 5000 E-ISM

GEZE TS 5000 E-ISM 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), blokada położenia otwartego 
od 80° do 130°, montaż podstawowy po str. zawiasów, napięcie wejściowe 24 V DC, 
pobór prądu 200 mA, napięcie wyjściowe 24 V DC, pobór mocy 4.1 W, czas włączenia 
100 %, tętnienia max 20%, przewód zasilający wymagany - brak w zestawie, 
tolerancja napiecia wejsciowego -15%/+15%

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

400 mm

wbudowana 
elektromechaniczna blokada 
położenia otwartego

tak

rozstaw zawiasów drzwi 1300 - 2800 mm
blokada położenia otwartego tak - obustronna
siła zamykania wg EN 1154 2 - 6
siła zamykania wg EN 1155 3 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-738573 srebrny
16-738581 biały
16-823926 czarny
16-680508 niro

46

80
30 55

GEZE TS 5000 L-E-ISM VPK 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), blokada położenia otwartego 
od 80° do 130°, montaż podstawowy po str. przeciwnej do zawiasów, napięcie 
wejściowe 24 V DC, pobór prądu 200 mA, napięcie wyjściowe 24 V DC, pobór mocy 
4.1 W, czas włączenia 100 %, tętnienia max 20%, przewód zasilający wymagany - 
brak w zestawie, tolerancja napiecia wejsciowego -15%/+15%

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

380 mm

wbudowana 
elektromechaniczna blokada 
położenia otwartego

tak

rozstaw zawiasów drzwi 1300 - 2800 mm
blokada położenia otwartego tak - obustronna
siła zamykania wg EN 1154 2 - 6
siła zamykania wg EN 1155 3 - 6
j. m. kpl.

Wypychacz skrzydła czynnego CB Flex w komplecie

esco-Nr. kolor

16-817803 srebrny
16-817804 biały
16-823928 czarny

80

55

46

30
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

Akcesoria

Płyta montażowa do samozamykaczy TS 3000

wysokość 60 mm
szerokość 226 mm
zastosowanie pompa
j. m. szt.

esco-Nr. kolor

16-294594 srebrny
16-294608 ciemnobrązowy
16-294616 biały
16-823915 czarny

60

226 5

Płyta montażowa do samozamykaczy TS 5000

wysokość 60 mm
szerokość 287 mm
zastosowanie pompa
j. m. szt.

esco-Nr. kolor

16-207969 srebrny
16-207977 ciemnobrązowy
16-252778 biały
16-823867 czarny

60

287 5

Blokada położenia otwartego do samozamykaczy TS 3000/5000
kąt działania blokady: od 80° do 130°
 
Możliwa regulacja siły wyzwalania i otwarcie skrzydła poza kąt blokady
 
Uwaga! Nie stosować w drzwiach ppoż. 

j. m. szt.

esco-Nr.

16-296252

Ogranicznik otwarcia do samozamykaczy TS 3000/5000
kąt działania ogranicznika: od 80° do 115°

j. m. szt.

esco-Nr.

16-385573
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

Akcesoria do samozamykaczy dwuskrzydłowych

Blokada położenia otwartego do samozamykaczy dwuskrzydłowych  
TS 3000/5000 ISM
 
Możliwa jest regulacja siły wyzwalania i otwarcie skrzydła ponad ustawioną pozycję 
blokady.
W przypadku stosowania blokady na skrzydle czynnym i biernym należy zamówić  
2 sztuki 
 
Uwaga! Nie stosować w drzwiach ppoż. 

j. m. szt.

esco-Nr.

16-739430

Ogranicznik otwarcia do samozamykaczy dwuskrzydłowych TS 3000/5000 ISM
 
W przypadku stosowania ogranicznika na skrzydle czynnym i biernym należy zamówić 
2 sztuki 

j. m. szt.

esco-Nr.

16-803128
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Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹
ITS 96NZastosowanie:

- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych
zewnêtrznych i wewnêtrznych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- minimalna gruboœæ profila
- regulowana si³a zamykania EN 3 - 6 wg EN 1154:99
- do szerokoœci skrzyd³a:

- do ciê¿aru skrzyd³a drzwiowego

-
- regulowana zaworem hydraulicznym w

zakresie:
1 15
15

- max. k¹t otwarcia

50 mm

1400 mm
180 kg

mechaniczne t³umienie otwierania
prêdkoœæ zamykania

120

( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a )

80° -
- 0 ( dobicie )

mo¿liwoœæ stosowania blokady po³o¿enia otwartego
od 80 do 120 ( opcja )

-

°
° °

°

° °

Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹
ITS 96NZastosowanie:

- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych
zewnêtrznych i wewnêtrznych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- minimalna gruboœæ profila
- regulowana si³a zamykania EN 2 - 4 wg EN 1154:99
- do szerokoœci skrzyd³a:

- do ciê¿aru skrzyd³a drzwiowego

-
- regulowana zaworem hydraulicznym w

zakresie:
1 15
15

- max. k¹t otwarcia

40 mm

1100 mm
100 kg

mechaniczne t³umienie otwierania
prêdkoœæ zamykania

120

( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a )

80 -
- 0 ( dobicie )

mo¿liwoœæ stosowania blokady po³o¿enia otwartego
od 80 do 120 ( opcja )

-

° °
° °

°

° °

Uwaga:

- Polska Sp. z o.o.

Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili,

prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco

Uwaga:

- Polska Sp. z o.o.

Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili,

prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco

nr esco j.m. wykonanie Opis

16-788546 szt. EN 2-4 Samozamykacz górny, z szyn¹ œlizgow¹ G96 N20 ( )lewy 20x12mm
16-788554 szt. EN 2-4
16-788562 szt. EN 2-4
16-788570 szt. EN 2-4

Samozamykacz górny, z szyn¹ œlizgow¹ G96 N20 ( )prawy 20x12mm
Samozamykacz górny, z szyn¹ œlizgow¹ G96 N ( )lewy 31x20mm
Samozamykacz górny, z szyn¹ œlizgow¹ G96 N ( )prawy 31x20mm

20 (31)

1
2

(2
0

)

16-788619 szt. EN 3-6 Samozamykacz górny, z szyn¹ œlizgow¹ G96 N20 ( )lewy 20x12mm
16-788589 szt. EN 3-6
16-788597 szt. EN 3-6
16-788600 szt. EN 3-6

Samozamykacz górny, z szyn¹ œlizgow¹ G96 N20 ( )prawy 20x12mm
Samozamykacz górny, z szyn¹ œlizgow¹ G96 N ( )lewy 31x20mm
Samozamykacz górny, z szyn¹ œlizgow¹ G96 N ( )prawy 31x20mm

nr esco j.m. wykonanie Opis

20 (31)

1
2

(2
0

)



16-496448       szt.                                    Blokada położenia otwartego RF do szyny N
16-580023       szt.                                    Blokada położenia otwartego RF do szyny N20

10.2013
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Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹
ITS 96 EMF

Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹
ITS 96 EMF

Uwaga:

- Polska Sp. z o.o.

Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili,

prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco

Uwaga:

- Polska Sp. z o.o.

Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili,

prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych

zewnêtrznych i wewnêtrznych z elektromechaniczna blokad¹ otwarcia

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- minimalna gruboœæ profila
- regulowana blokada otwarcia od 80 do 120

24 VDC +/- 15%
- pobór pr¹du 1,4 W
- czas w³¹czenia 100%
- regulowana si³a blokady otwarcia
- regulowana si³a zamykania EN 3 - 6 wg EN 1155
- do szerokoœci skrzyd³a:

- do ciê¿aru skrzyd³a drzwiowego

-
- regulowana zaworem hydraulicznym w

zakresie:
1 15
15

- max. k¹t otwarcia

50 mm

1400 mm
180 kg

mechaniczne t³umienie otwierania
prêdkoœæ zamykania

120

( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a )

° °

° °
° °

°

- napiêcie znamionowe

80 -
- 0 ( dobicie )

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych

zewnêtrznych i wewnêtrznych z elektromechaniczna blokad¹ otwarcia

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- minimalna gruboœæ profila
- regulowana blokada otwarcia od 80° do 120

24 VDC +/- 15%
- pobór pr¹du 1,4 W
- czas w³¹czenia 100%
- regulowana si³a blokady otwarcia
- regulowana si³a zamykania EN 2 - 4 wg EN 1155
- do szerokoœci skrzyd³a:

- do ciê¿aru skrzyd³a drzwiowego

-
- regulowana zaworem hydraulicznym w

zakresie:
1 15
15

- max. k¹t otwarcia

40 mm

1100 mm
100 kg

mechaniczne t³umienie otwierania
prêdkoœæ zamykania

120

( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a )

- napiêcie znamionowe

80 -
- 0 ( dobicie )

°

° °
° °

°

nr esco j.m. wykonanie Opis

16-788660 szt. EN 3-6 Samozamykacz ITS 96 EMF, z szyn¹ œlizgow¹ G96 EMF K8/12lewy
16-788678 szt. EN 3-6 Samozamykacz ITS 96 EMF, z szyn¹ œlizgow¹ G96 EMF K8/12prawy

nr esco j.m. wykonanie Opis

16-788635 szt. EN 2-4 Samozamykacz ITS 96 EMF, z szyn¹ œlizgow¹ G96 EMF K8/12lewy
16-788643 szt. EN 2-4 Samozamykacz ITS 96 EMF, z szyn¹ œlizgow¹ G96 EMF K8/12prawy



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 16. 0042.
stan: 01.2005

P³ytka mocuj¹ca
Zastosowanie:
- stosowana do samozamykaczy z szyna œlizgow¹ ITS 96 EMF

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- umo¿liwia zamocowanie samozamykacza do profila
aluminiowego

- gruboœæ p³ytki 5 mm

P³ytka mocuj¹ca
Zastosowanie:
- stosowana do samozamykaczy z szyna œlizgow¹ ITS 96 EMF

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- umo¿liwia zamocowanie szyny œlizgowej do profila
aluminiowego

M5

nr esco j.m. wykonanie Opis

16-401331 kpl. lewa/prawa
P³ytki mocuj¹ce do szyny œlizgowej

ITS 96 EMF

nr esco j.m. wykonanie Opis

16-401323 kpl. lewa/prawa
P³ytki mocuj¹ce do samozamykacza

ITS 96 EMF
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Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹
ITS 96 GSRZastosowanie:

- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych
zewnêtrznych i wewnêtrznych dwuskrzyd³owych
zintegrowanym regulatorem kolejnoœci zamykania

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- minimalna gruboœæ profila
- regulowana si³a zamykania EN 2 - 4 wg EN 1154:99
- do szerokoœci skrzyde³ :

- do ciê¿aru skrzyd³a drzwiowego

-
- regulowana zaworem hydraulicznym w

zakresie:
1 15
15

- max. k¹t otwarcia

40 mm

b
1400-2200 mm
min. skrzyd³o bierne 540 mm

100 kg

mechaniczne t³umienie otwierania
prêdkoœæ zamykania

120

( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a )

80° - °
° - 0° ( dobicie )

mo¿liwoœæ stosowania blokady po³o¿enia otwartego
od 80° do 120° ( opcja )

-

°

Uwaga:

- Polska Sp. z o.o.

Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili,

prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco

b

nr esco j.m. wykonanie Opis

16-402079 szt. EN 2-4 Samozamykacz górny ITS 96 GSR, skrzyd³o bierne >700mm

16-788686 szt. EN 2-4 Samozamykacz górny ITS 96 GSR, skrzyd³o bierne 540÷700mm



Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹
ITS 96 GSR Zastosowanie:

- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych
zewnêtrznych i wewnêtrznych dwuskrzyd³owych
zintegrowanym regulatorem kolejnoœci zamykania

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- minimalna gruboœæ profila
- regulowana si³a zamykania EN 3 - 6 wg EN 1154:99
- do szerokoœci skrzyde³ :

- do ciê¿aru skrzyd³a drzwiowego

-
- regulowana zaworem hydraulicznym w

zakresie:
1 15°
15

- max. k¹t otwarcia

50 mm

b
1400-2800 mm
min. skrzyd³o bierne 540 mm

180 kg

mechaniczne t³umienie otwierania
prêdkoœæ zamykania

120

( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a )

80° -
- 0 ( dobicie )

mo¿liwoœæ stosowania blokady po³o¿enia otwartego
od 80 do 120 ( opcja )

-

° °
°

° °

Uwaga:

- Polska Sp. z o.o.

Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili,

prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 16. 0044.
stan: 09.2008

b

nr esco j.m. wykonanie Opis

Samozamykacz górny ITS 96 GSR, skrzyd³o bierne >700mm16-402087 szt. EN 3-6

Samozamykacz górny ITS 96 GSR, skrzyd³o bierne 540÷700mm16-788694 szt. EN 3-6
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Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹
ITS 96 GSR EMF 2Zastosowanie:

- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych
zewnêtrznych i wewnêtrznych dwuskrzyd³owych
zintegrowanym regulatorem kolejnoœci zamykania

oraz elektromechaniczna blokad¹ po³o¿enia otwartego

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- minimalna gruboœæ profila
- regulowana blokada otwarcia od 80 do 120

24 VDC +/- 15%
- pobór pr¹du 2,8 W
- czas w³¹czenia 100%
- regulowana si³a blokady otwarcia
- regulowana si³a zamykania EN 2 - 4 wg EN 1154:99
- do szerokoœci skrzyde³ :

- do ciê¿aru skrzyd³a drzwiowego

-
- regulowana zaworem hydraulicznym w

zakresie:
1 15
15

- max. k¹t otwarcia

40 mm

b
1400-2200 mm
min. skrzyd³o bierne 540 mm

100 kg

mechaniczne t³umienie otwierania
prêdkoœæ zamykania

120

( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a )

° °

° °
° °

°

° °

- napiêcie znamionowe

80 -
- 0 ( dobicie )

mo¿liwoœæ stosowania blokady po³o¿enia otwartego
od 80 do 120 ( opcja )

-

Uwaga:

- Polska Sp. z o.o.

Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili,

prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco

b

nr esco j.m. wykonanie Opis

Samozamykacz górny ITS 96 GSR EMF 2, skrzyd³o bierne >700mm16-408565 szt. EN 2-4

Samozamykacz górny ITS 96 GSR EMF 2, skrzyd³o bierne 540÷700mm16-788724 szt. EN 2-4



Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹
ITS 96 GSR EMF 2 Zastosowanie:

- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych
zewnêtrznych i wewnêtrznych dwuskrzyd³owych
zintegrowanym regulatorem kolejnoœci zamykania

oraz elektromechaniczna blokad¹ po³o¿enia otwartego

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- minimalna gruboœæ profila
- regulowana blokada otwarcia od 80° do 120

24 VDC +/- 15%
- pobór pr¹du 2,8 W
- czas w³¹czenia 100%
- regulowana si³a blokady otwarcia
- regulowana si³a zamykania EN 3 - 6 wg EN 1154:99
- do szerokoœci skrzyde³ :

- do ciê¿aru skrzyd³a drzwiowego

-
- regulowana zaworem hydraulicznym w

zakresie:
1 15
15

- max. k¹t otwarcia

50 mm

b
1400-2800 mm
min. skrzyd³o bierne 540mm

180 kg

mechaniczne t³umienie otwierania
prêdkoœæ zamykania

120

( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a )

°

° °
° °

°

°º

- napiêcie znamionowe

80 -
- 0 ( dobicie )

mo¿liwoœæ stosowania blokady po³o¿enia otwartego
od 80 do 120 ( opcja )

-

Uwaga:

- Polska Sp. z o.o.

Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili,

prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 16. 0046.
stan: 09.2008

b

nr esco j.m. wykonanie Opis

Samozamykacz górny ITS 96 GSR EMF 2, skrzyd³o bierne >700mm16-408573 szt. EN 3-6

Samozamykacz górny ITS 96 GSR EMF 2, skrzyd³o bierne 540÷700mm16-788732 szt. EN 3-6
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strona: 16. 0047.
stan: 01.2005
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P³ytka mocuj¹ca
Zastosowanie:
- stosowana do samozamykaczy z szyna œlizgow¹ ITS 96 GSR EMF 2

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- umo¿liwia zamocowanie samozamykacza do profila
aluminiowego

- gruboœæ p³ytki 5 mm

nr esco j.m. wykonanie Opis

16-401323 kpl. lewa/prawa
P³ytki mocuj¹ce do samozamykacza

ITS 96 GSR EMF 2



www.esco.com.pl
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strona: 16. 0048.
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Zastosowanie:
- kordynator kolejnoœci zamykania stosowany jest do drzwi

dwuskrzyd³owych wyposa¿one w samozamykacze drzwiowe.
Nadaje prawid³ow¹ kolejnoœæ zamykania drzwi:
pierwsze zamyka siê skrzyd³o bierne, potem skrzyd³o czynne

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- monta¿ na ramie drzwiowej
- wyposa¿ony kordynator zamykania w uk³ad teleskopowy
- monta¿ do drzwi aluminiowych, stalowych i z PVC

Kordynator kolejnoœci zamykania
SR 390

Zastosowanie:
- wypychacz stosowany do wypchniêcia skrzyd³a czynnego w

uk³adzie drzwi dwuskrzydlowych z kordynatorem kolejnoœci
zamykania SR 390

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- monta¿ na skrzydle biernym w górnej czêœci skrzyd³a
( je¿eli istnieje taka mo¿liwoœæ )

- wyposa¿ony w rolkê, u³atwiaj¹ca wspó³prace ze skrzyd³em
- monta¿ do drzwi aluminiowych, stalowych i z PVC

Wypychacz do skrzyd³a czynnego
MK 396

nr esco j.m. wykonanie Opis

16-244627 szt. stal ocynkowana
Regulator kolejnoœci zamykania

SR 390

nr esco j.m. wykonanie Opis

16-243442 szt. stal ocynkowana
Wypychacz do skrzyd³a czynnego

MR 392



SAMOZAMYKACZE
Akcesoria

stan: 03/2013

REGULATOR KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA

Zastosowanie:
- stosowany do drzwi dwuskrzydłowych wyposażonych w samozamykacze 
drzwiowe
- montaż do drzwi aluminiowych, stalowych i z PVC

Właściwości:
- nadaje prawidłową kolejność zamykania drzwi: pierwsze zamyka się 
skrzydło bierne, potem skrzydło czynne
- montaż na ramie drzwiowej
- wyposażony w układ teleskopowy

nr esco j.m. DIN

16-574694 szt. L+R

16.49.00

KOORYNATOR KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA

Zastosowanie:
- do drzwi dwuskrzydłowych wyposażonych w samozamykacze drzwiowe

Właściwości:
- umożliwia prawidłową prace układu drzwi dwuskrzydłowych poprzez 
niedopuszczenie zamknięcia skrzydła czynnego przed skrzydłem biernym

nr esco j.m. DIN kolor

16-789976 szt. L+R RAL 9006
16-803025 szt. L+R RAL 9016



Domykacz sprê¿ynowy do drzwi
z regulacj¹ si³y zamykania Zastosowanie:

- domykacz sprezynowy stosowany do drzwi przymykowych
zewnêtrznych i wewnêtrznych jednoskrzyd³owych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- do ciê¿aru skrzyd³a drzwiowego

-

40 kg

³atwy i prosty monta¿ domykacza
- ³atwa i szybka zmiana si³y zamykania po przez skrêcanie
specjalnej niewidocznej sprê¿yny

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 16. 0050.
stan: 01.2005

nr esco j.m. wykonanie Opis

16-559725 szt. srebrny

16-559717 szt. czarny

Domykacz sprê¿ynowy

z regulacj¹ si³y zamykania



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 18. 0001.
stan: 01.2005

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Informacje ogólne
Aby zablokowaæ drzwi przeciwpo¿arowe dymoszczelne w stanie otwartym,
konieczna jest .

Taka instalacja blokuj¹ca sk³ada siê z urz¹dzenia blokuj¹cego w pozycji otwartej i zwalniaj¹cego.
Samozamykacz drzwiowy jest przez to urz¹dzeniem blokuj¹cym, z³o¿onym,
z samozamykacza i jednostki blokuj¹cej.
Urz¹dzeniami zwalniaj¹cymi s¹ urz¹dzenia, w których instalacje wykrywaj¹ce po¿ar
samoczynnie zwalniaj¹ urz¹dzenie blokuj¹ce.

Instalacjami wykrywaj¹cymi po¿ar s¹ instalacje, w których czujniki samoczynnie
zadzia³aj¹ na odpowiedni rozmiar po¿aru.

Parametry po¿aru s¹ wielkoœciami fizycznymi, których zmiany w rejonie po¿aru
mog¹ podlegaæ dok³adnemu zmierzeniu
(np. temperatura, gêstoœæ zadymienia, promieniowanie p³omienia).

instalacja blokuj¹ca

Instalacja blokuj¹ca drzwi przeciwpo¿arowe dymoszczelne

Instalacja blokuj¹ca sk³ada siê z:
1 Zasilanie uk³adu 24V DC

2 Czujnik dymowy = instalacja wykrywaj¹ca po¿ar

3 Samozamykacz drzwiowy z elektromagnetycznym urz¹dzeniem blokuj¹cym w pozycji otwartej

4 Przycisk zwalniaj¹cy drzwi



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 18. 0002.
stan: 01.2005

Samozamykacze drzwiowe do drzwi przeciwpo¿arowych dymoszczelnych
z elektromagnetycznym urz¹dzeniem blokuj¹cym w pozycji otwartej

- samozamykacze pod³ogowe do drzwi jednoskrzyd³owych

BTS 80 EMB

TS 550 E

- samozamykacze pod³ogowe

- samozamykacze górne z ramieniem

- samozamykacze górne z szyn¹ œlizgow¹

- samozamykacze górne z szyn¹ œlizgow¹

do drzwi dwuskrzyd³owych

do drzwi jednoskrzyd³owych

do drzwi jednoskrzyd³owych

do drzwi dwuskrzyd³owych

BTS 80 BSR EMB 2

TS 550 E-IS

TS 73 EMF

TS 4000 E

TS 93B EMF
TS 93G EMF
ITS 93 EMF

TS 5000 E
TS 5000 E/BG

TS 93 GSR EMF 2
TS 93 GSR EMF 2/BG
ITS 93 GSR EMF 2

TS 5000 E-IS
TS 5000 E-IS/BG

Centrale sygnalizacji dymowej z czujk¹ dymu

RMZ-K
RMZ-S

RSZ 5
RSZ 6

Czujki dymu

RMZ 2
RM

RM-S

RS 5

Uwaga:

- Polska Sp. z o.o.

Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili,

prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco
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www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 18. 0003.
stan: 01.2005

Magnes do drzwi
EM 500 AZastosowanie:

- magnes do drzwi przeznaczony jest do blokowania drzwi w pozycji otwartej,
stosowany do instalacji blokuj¹cych drzwi

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
24 AC/DC

- pobór pr¹du 1,5 W
- czas w³¹czenia 100%
- si³a trzymaj¹ca
- wyposa¿ony w testuj¹cy przycisk zwalniaj¹cy
-
-
- monta¿ nawierzchniowy na œcianie
- mo¿liwoœæ zamocowania do pod³ogi ( opcja )

- wspó³pracuje z p³ytkami stykowymi: MAG, MAW, MAT

400 N

ochronê odwrócenia bieguna
ochronê odwrócenia polaryzacji

- napiêcie robocze

Magnes do drzwi
EM 500 GZastosowanie:

- magnes do drzwi przeznaczony jest do blokowania drzwi w pozycji otwartej,
stosowany do instalacji blokuj¹cych drzwi

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
24 AC/DC

- pobór pr¹du 1,5 W
- czas w³¹czenia 100%
- si³a trzymaj¹ca
-
-
- monta¿ nawierzchniowy na œcianie
- mo¿liwoœæ zamocowania do pod³ogi ( opcja )

- wspó³pracuje z p³ytkami stykowymi: MAG, MAW, MAT

400 N
ochronê odwrócenia bieguna
ochronê odwrócenia polaryzacji

- napiêcie robocze

Magnes do drzwi
EM 500 UZastosowanie:

- magnes do drzwi przeznaczony jest do blokowania drzwi w pozycji otwartej,
stosowany do instalacji blokuj¹cych drzwi

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
24 AC/DC

- pobór pr¹du 1,5 W
- czas w³¹czenia 100%
- si³a trzymaj¹ca
-
-
- monta¿ podtynkowy na œcianie

- wspó³pracuje z p³ytkami stykowymi: MAG, MAW, MAT

400 N
ochronê odwrócenia bieguna
ochronê odwrócenia polaryzacji

- napiêcie robocze

35

10

85

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-500429 szt. bia³y Magnes do drzwi EM 500 G

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-645885 szt. bia³y Magnes do drzwi EM 500 U

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-596876 szt. bia³y Magnes do drzwi EM 500 A
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P
MAT

³ytka stykowa do magnesu
Zastosowanie:
- p³ytka stykowa stosowana do magnesu,

jako element trzymany przez si³ê magnesu

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- monta¿ na skrzydle drzwiowym

- wspó³pracuje z magnesami do drzwi:
EM 500G, EM 500U, EM 500A

- uk³ad z buforem 20 mm

P
MAG

³ytka stykowa do magnesu
Zastosowanie:
- p³ytka stykowa stosowana do magnesu,

jako element trzymany przez si³ê magnesu

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- monta¿ na skrzydle drzwiowym

- wspó³pracuje z magnesami do drzwi:
EM 500G, EM 500U, EM 500A

- uk³ad sta³y

P
MAW

³ytka stykowa do magnesu
Zastosowanie:
- p³ytka stykowa stosowana do magnesu,

jako element trzymany przez si³ê magnesu

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- monta¿ na skrzydle drzwiowym

- wspó³pracuje z magnesami do drzwi:
EM 500G, EM 500U, EM 500A

- uk³ad z ruchom¹ g³ówk¹ stykaj¹c¹ w zakresie
od - 60 do + 60º º

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 18. 0004.
stan: 01.2005

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-500453 szt. stal ocynkowana P³ytka stykowa MAG do magnesu

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-500461 szt. stal ocynkowana P³ytka stykowa MAW do magnesu

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-645893 szt. stal ocynkowana P³ytka stykowa MAT do magnesu



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 18. 0005.
stan: 01.2005
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Przycisk rêczny do zwalniania drzwi
HT-UP Zastosowanie:

- przycisk rêczny do zwalniania drzwi wspó³pracujê z
magnesami EM

- monta¿ podtynkowy na œcianie

Przycisk rêczny do zwalniania drzwi
HT-AP Zastosowanie:

- przycisk rêczny do zwalniania drzwi wspó³pracujê z
magnesami EM

- monta¿ nawierzchniowy na œcianie

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 18. 0006.
stan: 01.2005

82

82
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51

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-498670 szt. podtynkowy Przycisk rêczny do zwalniania drzwi

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-491640 szt. natynkowy Przycisk rêczny do zwalniania drzwi



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 18. 0007.
stan: 01.2005

Magnes do drzwi
Zastosowanie:
- magnes do drzwi przeznaczony jest do blokowania drzwi w pozycji otwartej,

stosowany do instalacji blokuj¹cych drzwi

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
24 DC +/- 10%

- pobór pr¹du 2,1 W
- si³a trzymaj¹ca
- wyposa¿ony w testuj¹cy przycisk zwalniaj¹cy
- monta¿ do pod³ogi

- wspó³pracuje z p³ytkami stykowymi: model C, D, E

800 N

- napiêcie robocze

Magnes do drzwi
z p³ytk¹ mocuj¹c¹Zastosowanie:

- magnes do drzwi przeznaczony jest do blokowania drzwi w pozycji otwartej,
stosowany do instalacji blokuj¹cych drzwi

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
24 DC +/- 10%

- pobór pr¹du 2,1 W
- si³a trzymaj¹ca
- monta¿ nawierzchniowy na œcianie

- wspó³pracuje z p³ytkami stykowymi: model C, D, E

800 N

- napiêcie robocze

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-528269 szt. czarny Magnes do drzwi z p³ytk¹ mocuj¹c¹

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-645907 szt. bia³y Magnes do drzwi



P
model E

³ytka stykowa do magnesu
Zastosowanie:
- p³ytka stykowa stosowana do magnesu,

jako element trzymany przez si³ê magnesu

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- monta¿ na skrzydle drzwiowym
- uk³ad z ruchom¹ g³ówk¹ stykaj¹c¹

P
model C

³ytka stykowa do magnesu
Zastosowanie:
- p³ytka stykowa stosowana do magnesu,

jako element trzymany przez si³ê magnesu

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- monta¿ na skrzydle drzwiowym
- uk³ad sta³y

P
model D

³ytka stykowa do magnesu
Zastosowanie:
- p³ytka stykowa stosowana do magnesu,

jako element trzymany przez si³ê magnesu

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- monta¿ na skrzydle drzwiowym
- uk³ad z buforem

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 16. 0008.
stan: 01.2005

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-528277 szt. stal ocynkowana P³ytka stykowa do magnesu model C

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-645915 szt. stal ocynkowana P³ytka stykowa do magnesu model D

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-528404 szt. stal ocynkowana P³ytka stykowa do magnesu model E



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 18. 0009.
stan: 01.2005

Przycisk rêczny do zwalniania drzwi
Zastosowanie:
- przycisk rêczny do zwalniania drzwi wspó³pracujê z magnesami

- monta¿ nawierzchniowy na œcianie

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-641960 szt. natynkowy Przycisk rêczny do zwalniania drzwi



TRZYMACZE DRZWIOWE
Elektromagnesy

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 08/2011

ELEKTROMAGNES
z przyciskiem i jarzmem kątowym

Dane techniczne - Elektromagnes:
Wymiary: 110 x 85 x 38 mm
Zasilanie: 24 VDC
Siła trzymania: 400 N
Pobór mocy 1,6 W
ED 100%
Obwód zasilania zabezpieczony diodą przed niepoprawnym podaniem 
napięcia.

Dane techniczne - Jarzmo:
Wymiary: 55 x 55 x 50mm, Ø50mm
Jarzmo niklowane, zabezpieczone przed korozją.

nr esco j.m. DIN

18-349313 szt. L+R

18.10.00

TRZYMACZ ELEKTROMAGNETYCZNY EM-700N

Zastosowanie:
- przeznaczony do stosowania tam gdzie istnieje potrzeba okresowego lub 
stałego trzymania drzwi
- trzymacz podłogowy

Dane techniczne:
Wymiary: 140 x 75 x 50 mm
Siła trzymania: 750 N

nr esco j.m. DIN

18-720291 szt. L+R

TRZYMACZ ELEKTROMAGNETYCZY EM-850N

Zastosowanie:
- przeznaczony do stosowania tam gdzie istnieje potrzeba okresowego lub 
stałego trzymania drzwi

Dane techniczne:
Wymiary: 90 x 75 x 51 mm
Siła trzymania: 800 N

Napięcie zasilania 24V DC
Znamionowy pobór 80mA

nr esco j.m. DIN

18-734438 szt. L+R



System zamknięć
do drzwi profilowych
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OKUCIA DO DRZWI
Bez odporności ogniowej

i funkcji ewakuacji

www.esco24.pl www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl

stan: 10.2016

1

Zestaw z zamkiem zapadkowo-ryglowym
systeQ-S-15
zestaw (typ Z-R) składający się z:
   zamka zapadkowo ryglowego (TYP 1438)
   - orzech: 8mm, kąt obrotu 30°
   - dormas dostosowany do danej serii profili
   - blacha czołowa ze stali nierdzewnej 3x24x245mm
   elementów zaczepowych
   - płaska blacha zaczepowa
   - zestaw podkładek dostosowany do danej serii profili 

Zestaw z zamkiem rolkowo-ryglowym
systeQ-S-15
zestaw (typ R-R) składający się z:

Zestaw z zamkiem ryglowym
systeQ-S-15
zestaw (typ R) składający się z:

Zestaw z zamkiem zapadkowym
systeQ-S-15
zestaw (typ Z) składający się z:

1

1

1

   zamka rolkowo ryglowego (TYP 1452)
   - dormas dostosowany do danej serii profili
   - blacha czołowa ze stali nierdzewnej 3x24x245mm
   elementów zaczepowych
   - płaska blacha zaczepowa
   - zestaw podkładek dostosowany do danej serii profili 

   zamka ryglowego (TYP 138R)
   - dormas dostosowany do danej serii profili
   - blacha czołowa ze stali nierdzewnej 3x24x245mm
   elementów zaczepowych
   - płaska blacha zaczepowa
   - zestaw podkładek dostosowany do danej serii profili 

   zamka zapadkowego (TYP 138F)
   - orzech: 8mm, kąt obrotu 30°
   - dormas dostosowany do danej serii profili
   - blacha czołowa ze stali nierdzewnej 3x24x245mm
   elementów zaczepowych
   - płaska blacha zaczepowa
   - zestaw podkładek dostosowany do danej serii profili 

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profili - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

nr esco j.m. kierunek otwierania

21-814879 - W* KPL na zewnątrz

21-814894 - W* KPL do wewnątrz

nr esco j.m. kierunek otwierania

21-814882 - W* KPL na zewnątrz

21-814896 - W* KPL do wewnątrz

nr esco j.m. kierunek otwierania

21-814880 - W* KPL na zewnątrz

21-814895 - W* KPL do wewnątrz

nr esco j.m. kierunek otwierania

21-814883 - W* KPL na zewnątrz

21-814891 - W* KPL do wewnątrz

strona: 21.00.03

v1.1



OKUCIA DO DRZWI
Bez odporności ogniowej

i funkcji ewakuacji

www.esco24.pl www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl

stan: 10.2016

Zestaw z zamkiem zapadkowo-ryglowym
systeQ-S-15
zestaw (typ Z-R) składający się z:

Zestaw z zamkiem zapadkowym
systeQ-S-15
zestaw (typ Z) składający się z:

UWAGA: zestaw nie zawiera elektrozaczepu.

UWAGA: zestaw nie zawiera elektrozaczepu.

1 E

Ryglowanie skrzydła biernego - manualne
systeQ-S-15
zestaw składający się z:
- rygla wpuszczanego do ryglowania skrzydła biernego drzwi
z regulacją położenia pręta ryglującego 
- prętów
- tulei prowadzących
- zaczepu górnego

R-M

   zamka zapadkowo ryglowego (TYP 1438)
   - orzech: 8mm, kąt obrotu 30°
   - dormas dostosowany do danej serii profili
   - blacha czołowa ze stali nierdzewnej 3x24x245mm
   elementów zaczepowych
   - płaska blacha zaczepowa pod elektrozaczep
   - zestaw podkładek dostosowany do danej serii profili 

1 E
   zamka zapadkowego (TYP 138F)
   - orzech: 8mm, kąt obrotu 30°
   - dormas dostosowany do danej serii profili
   - blacha czołowa ze stali nierdzewnej 3x24x245mm
   elementów zaczepowych
   - płaska blacha zaczepowa pod elektrozaczep
   - zestaw podkładek dostosowany do danej serii profili 

Klasyfikacja wg. PN-EN 12209:2005

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej 

serii profili - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

Deklaracja 

Właściwości 

Użytkowych do 

pobrania: 

Typ Kate-

goria 

użytko-

wania

Trwa-

łość

Masa 

drzwi 

i siła 

zamknię-

cia

Przy-

datność 

stosowania 

w drzwiach 

przeciwpo-

żarowych

Bezpie-

czeństwo

Odpor-

ność na 

korozję i 

tempe-

raturę

Zabezpie-

czenie i 

odporność 

na wierce-

nie

Zakres 

stoso-

wania

Sposób 

ryglowa-

nia

Typ 

działania 

trzpienia 

klamki

Wyma-

gania 

dotyczące 

identy-

klucza

1438 3 M 9 0 0 F 2 B A 2 0

1452 3 M 9 0 0 F 2 B A 0 0

138F 3 M 9 0 0 F - B A 2 0

138R 3 M 9 0 0 F 2 B A 0 0

UWAGA: zestaw nie zawiera muldy podłogowej.

nr esco j.m. kierunek otwierania

21-814888 - W* KPL na zewnątrz

21-814901 - W* KPL do wewnątrz

nr esco j.m. kierunek otwierania

21-814889 - W* KPL na zewnątrz

21-814902 - W* KPL do wewnątrz

nr esco j.m. opis

21-814892 - W* KPL maksymalna wysokość skrzydła 3000mm

strona: 21.00.04
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OKUCIA DO DRZWI

O odporności ogniowej

bez funkcji ewakuacji

Zestaw z zamkiem zapadkowo-ryglowym

systeQ-S-15

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

zamka zapadkowo ryglowego (TYP 638N)

- orzech: 9mm, kąt obrotu 30°

- dormas dostosowany do danej serii profi li

- blacha czołowa ze stali nierdzewnej 3x24x245mm

elementów zaczepowych

- płaska blacha zaczepowa

nr esco j.m. kierunek otwierania

21-814914 - W* KPL na zewnątrz / do wewnątrz

zestaw (typ Z-R) składający sie z:

•

•

Zestaw z zamkiem zapadkowym

systeQ-S-15

zamka zapadkowego (TYP 638F)

- orzech: 9mm, kąt obrotu 30°

- dormas dostosowany do danej serii profi li

- blacha czołowa ze stali nierdzewnej 3x24x245mm

elementów zaczepowych

- płaska blacha zaczepowa

nr esco j.m. kierunek otwierania

21-815311 - W* KPL na zewnątrz / do wewnątrz

zestaw (typ Z) składający sie z:

•

•

1

1

Kate-

goria 

użytko-

wania

Długo-

trwała 

spraw-

ność 

funkcjo-

nowania

Masa 

drzwi 

i siła 

zamknię-

cia

Przydat-

ność do 

zastosowa-

nia do drzwi 

p.poż.

Bezpie-

czeństwo

Odporność 

antyko-

rozyjna i 

temperatu-

rowa

Działanie 

ochronne i 

odporność 

na nawier-

canie

Odno-

szący się 

do drzwi 

zakres 

stosowa-

nia

Rodzaj 

urucha-

miania 

klucza i 

zaryglo-

wania

Rodzaj 

urucha-

miania 

trzpienia

Wymaga-

nia zna-

kowania 

kluczy

3 M 9 1 0 F 3 B A 2 0

Kwalifi kacja wg. EN 12209:2003

Deklaracja

Właściwości

Użytkowych do

pobrania:

v1.1
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OKUCIA DO DRZWI

O odporności ogniowej

bez funkcji ewakuacji

Zestaw z zamkiem zapadkowo-ryglowym

systeQ-S-15

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

zamka zapadkowo ryglowego (TYP 638N)

- orzech: 9mm, kąt obrotu 30°

- dormas dostosowany do danej serii profi li

- blacha czołowa ze stali nierdzewnej 3x24x245mm

elementów zaczepowych

- płaska blacha zaczepowa pod elektrozaczep

nr esco j.m. kierunek otwierania

21-814966 - W* KPL na zewnątrz / do wewnątrz

zestaw (typ Z-R) składający sie z:

•

•

Zestaw z zamkiem zapadkowym

systeQ-S-15

zamka zapadkowego (TYP 638F)

- orzech: 9mm, kąt obrotu 30°

- dormas dostosowany do danej serii profi li

- blacha czołowa ze stali nierdzewnej 3x24x245mm

elementów zaczepowych

- płaska blacha zaczepowa pod elektrozaczep

nr esco j.m. kierunek otwierania

21-815312 - W* KPL na zewnątrz / do wewnątrz

zestaw (typ Z) składający sie z:

•

•

1 E

1 E

Ryglowanie skrzydła biernego - automatyczne

systeQ-S-15

- rygla wpuszczanego do ryglowania skrzydła biernego drzwi

- prętów

- tulei prowadzących

- zaczepu górnego

nr esco j.m. opis

21-815057 - W* KPL maksymalna wysokość skrzydła 2500mm

21-815172 - W* KPL maksymalna wysokość skrzydła 3000mm

zestaw składający sie z:
R

UWAGA: zestaw nie zawiera elektrozaczepu.

UWAGA: zestaw nie zawiera elektrozaczepu.

UWAGA: 

- zestaw nie zawiera muldy podłogowej,

- wymagany jest frezowany wkład w profi lu.

stan 10.2016

strona: 21.00.06
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Zamki bez odporności

ogniowej i funkcji ewakuacji
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stan: 10.2016

Zamek standardowy 
TYP 1438

Zamek standardowy 
TYP 1452

Zamek standardowy 
TYP 138F

dormas

X

Y

Wymiary X, Y są dostosowane do serii profili, dla której 
przeznaczony jest zamek.

dormas

X

dormas

X

Y

Zamek standardowy 
TYP 138R

Y

dormas

strona: 21.00.07
v1.1
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OKUCIA DO DRZWI
Zamki o odporności ogniowej

bez funkcji ewakuacji

www.esco24.pl www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

stan: 10.2016

Zamek przeciwpożarowy 
TYP 638N

Wymiary X, Y są dostosowane do serii profili, dla której 
przeznaczony jest zamek.

dormas

X

Y

Zamek przeciwpożarowy 
TYP 638F

v1.1
strona: 21.00.08
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blachy zaczepowe i podkładki
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Blacha do zamka 
rolkowo-

ryglowego

24
5

10
1,

5
12

12

24

3x
Ø5

,5

Y

24

12
10

1,
5

24
5

12

3x
Ø5

,5

Y
Blacha do zamka 

zapadkowego
i zapadkowo-ryglowego

Blacha do 
elektrozaczepu

Blacha do 
zamka 

ryglowego

24

12
24

5
12

3x
Ø5

,5

Y
10

1,
5

Podkładka 
pod blachę 

elektrozaczepu

12
24

5
10

1,
5

3x
Ø5

,5

24

12
Y

Podkładka 
pod blachę

Podkładka z 
wyślizgiem

2x
Ø5

,5

12
24

5
12

Y

X

24

12
10

1,
5

24
5

12

3x
Ø5

,5

Y

24

3x
Ø5

,5

12
10

1,
5

24
5

12
Y

Wymiary X,Y są dostosowane do serii profili, 
dla której przeznaczona jest blacha/podkładka.

v1.1
strona: 21.00.09
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blachy zaczepowe
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stan: 06.2016

Blacha zaczepowa 
(pod elektrozaczep) do zamka 

przeciwpożarowego z otworem na rygiel

YX

12
10

1,
5

12

24
5

Wymiary X, Y są dostosowane do serii profili, dla której przeznaczona 
jest blacha/podkładka.

Blacha zaczepowa do 
zamka przeciwpożarowego

YX

12
10

1,
5

12

24
5

v1.1
strona: 21.00.10



E
N

A
L

W
O

D
U

B
AI

C
U

K
O

OKUCIA DO DRZWI

System zamknięć M-15

STANDARD

v1.1



www.esco24.pl www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl

OKUCIA DO DRZWI

Bez odporności ogniowej

i funkcji ewakuacji

Zestaw z zasuwnicą hakową

systeQ-M-15-H

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

zasuwnicy hakowej (TYP 855GL) ryglowanej wkładką PZ

- orzech: 8mm, kąt obrotu 30°

- blacha czołowa ze stali nierdzewnej 6x24mm

elementów zaczepowych (M-15)

- blachy zaczepowej głównej 3x24x245mm

- dodatkowych blach zaczepowych 3x24mm

- zestaw podkładek dostosowany do danej serii profi li

- regulowanego zaczepu zapadki

nr esco j.m. kierunek otwierania wysokość zasuwnicy

21-289795 - W* KPL na zewnątrz 1790mm

21-317691 - W* KPL na zewnątrz 1990mm

21-289833 - W* KPL do wewnątrz 1790mm

21-328413 - W* KPL do wewnątrz 1990mm

zestaw składający sie z:

•

•

1

Zestaw z zasuwnicą hakową

systeQ-M-15-H

zasuwnicy hakowej (TYP 855GL) ryglowanej wkładką PZ

- orzech: 8mm, kąt obrotu 30°

- blacha czołowa ze stali nierdzewnej 6x24mm

elementów zaczepowych (M-15)

- blachy zaczepowej głównej pod elektrozaczep 3x24x245mm

- dodatkowych blach zaczepowych 3x24mm

- zestaw podkładek dostosowany do danej serii profi li

nr esco j.m. kierunek otwierania wysokość zasuwnicy

21-289809 - W* KPL na zewnątrz 1790mm

21-325597 - W* KPL na zewnątrz 1990mm

21-289841 - W* KPL do wewnątrz 1790mm

21-328421 - W* KPL do wewnątrz 1990mm

zestaw składający sie z:

•

•

1E

UWAGA: 

zestaw nie zawiera 

elektrozaczepu.

stan 07.2017

strona: 21.00.12
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OKUCIA DO DRZWI

Bez odporności ogniowej

i funkcji ewakuacji

Zestaw z zasuwnicą zapadkową

systeQ-M-15-SL

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

zasuwnicy zapadkowej (TYP 833) ryglowanej wkładką PZ

- orzech: 8mm, kąt obrotu 30°

- blacha czołowa ze stali nierdzewnej 6x24mm

- funkcja BZ (FF)**

elementów zaczepowych (M-15)

- blachy zaczepowej głównej 3x24x245mm

- dodatkowych blach zaczepowych z magnesami 3x24mm

- zestaw podkładek dostosowany do danej serii profi li

- regulowanego zaczepu zapadki

nr esco j.m. kierunek otwierania wysokość zasuwnicy

21-317438 - W* KPL na zewnątrz 1790mm

21-332542 - W* KPL na zewnątrz 1990mm

21-317446 - W* KPL do wewnątrz 1790mm

21-332763 - W* KPL do wewnątrz 1990mm

zestaw składający sie z:

•

•

1

SL

Zestaw z zasuwnicą zapadkową

systeQ-M-15-SLM

zasuwnicy zapadkowej (TYP 834) ryglowanej wkładką PZ

- orzech: 8mm, kąt obrotu 30°

- blacha czołowa ze stali nierdzewnej 6x24mm

- funkcja BZ (FF)***

elementów zaczepowych (M-15)

- blachy zaczepowej głównej 3x24x245mm

- dodatkowych blach zaczepowych z magnesami 3x24mm

- zestaw podkładek dostosowany do danej serii profi li

- regulowanego zaczepu zapadki

- blacha z magnesem

nr esco j.m. kierunek otwierania wysokość zasuwnicy

21-333549 - W* KPL na zewnątrz 1790mm

21-335045 - W* KPL na zewnątrz 1990mm

21-333824 - W* KPL do wewnątrz 1790mm

21-335142 - W* KPL do wewnątrz 1990mm

zestaw składający sie z:

•

•

SL

*** Zrealizowane za pomocą silnika elektrycznego (cofa wszystkie rygle), dodatkowo możliwe jest sterowanie manualne 

funkcją dzienną przy pomocy przełącznika podłączonego do sterowania, dedykowany przełącznik: 21-882178.

** Do zrealizowania przy zastosowaniu elektrozaczepu z mechanicznym odryglowaniem np. 24-861093.

Do zamówienia osobno:

- moduł sterujący opcjonalnie w zależności od funkcji

- kabel podłączeniowy

- przepust kablowy

- zasilacz

stan 11.2017

strona: 21.00.13
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Zasuwnice bez odporności

ogniowej i funkcji ewakuacji
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stan: 09.2017

□

Zasuwnica standardowa
zapadkowa 

TYP 833

□

Zasuwnica standardowa
zapadkowa z silnikiem

TYP 834

□

Zasuwnica standardowa
hakowa 

TYP 855GL

Zaleca się stosowanie
zasuwnicy o wymiarach 1770mm
do drzwi o maksymalnej
wysokości 2170mm, a zasuwnicy
o wymiarach 1970mm do drzwi o
maksymalnej wysokości 2400mm.

strona: 21.00.14
v1.1
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blachy zaczepowe i podkładki
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Blacha do 
elektrozaczepu

24
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5
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Ø5

,5

Y
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Podkładka 
pod blachę 

elektrozaczepu

Podkładka z 
wyślizgiem
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5
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Y

X
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10
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5

24
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12

3x
Ø5
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Y

Wymiary X,Y są dostosowane do serii profili, 
dla której przeznaczona jest blacha/podkładka.

Blacha do
haków

Blacha do 
hako-bolców i zapadek

21
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0
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6
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6
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90

,5
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2,

4

24 2,7
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Podkładka pod blachę do
zapadek z wyślizgiem

Podkładka pod blachę 
do zapadek

Wymiary X,Y,Z są dostosowane do serii profili, 
dla której przeznaczona jest blacha/podkładka.
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X Y

22
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24

12
46 70
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Blacha z
magnesem

24

12

70
Y

46

Podkładka pod blachę
 z magnesem
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OKUCIA DO DRZWI

Zestawy klamek i gałek ze stali nierdzewnej

ZESTAWY KLAMEK I GAŁEK DRZWIOWYCH SERII GREENTEQ ZE STALI NIERDZEWNEJ

Cechy charakterystyczne zestawów:

1. Kształt klamki zapewnia „ochronę kciuka”.

Zastosowanie klamki o odgiętej rękojeści pozwala na zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia dłoni przy otwieraniu drzwi.

2. Asymetrycznie wydrążony trzpień z wkrętem dociskowym z czopem walcowym, umożliwiający trwałe

połączenie z gniazdem klamki.

3. Adapter do mocowania gałki.

Stalowy adapter umożliwia trwałe mocowanie gałki do profi lu, wzmacnia jej konstrukcję i umożliwia zastosowanie
trzpienia obrotowego M12.

4. Klasyfi kacja wg. PN-EN 1906:2012 *

3 7 - B** 0 3 0 B

Kategoria
użytkowania

Trwałość Masa
drzwi

Odporność
ogniowa

Bezpie-
czeństwo

Odporność
na korozję

Zabezpieczenie Typ dzia-
łania

klasa 3 - 
wysoka

częstotliwość
użytkowania

klasa 7 - 
wysoka
200.000 

cykli

- klasa B -
odpowiednie do
stosowania w

zespołach ppoż.

normalne
użytko-
wanie

klasa 3 -
wysoka

klasa 0 - nie
dopuszczone do drzwi

o zwiększonej
odporności na włamanie

typ B - 
okucie

obciążone
sprężyną

Świadectwo 
Badań do 
pobrania:

* Klasyfi kacja dotyczy rynku polskiego.

** Klamki drzwiowe uzyskały wynik pozytywny badania odporności ogniowej wg PN-EN 1634-1:2014-3.

Klamki nie zostały poddane badaniu zgodnie z normą PN-EN 16 34-3:2006 (jako wyrób do stosowania w drzwiach dymoszczelnych).

stan 10.2016
strona: 21.00.17
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Kompletne zestawy klamka-klamka

ZESTAWY KLAMKA-KLAMKA

W skład zestawu wchodzi:

- klamka z mechanizmem powrotnym 2 szt.

- rozeta owalna 2 szt. (opcjonalnie w zależności od numeru głównego)

- trzpień 8x8mm

- redukcja trzpienia (w zależności od wariantu)

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

Właściwości:

- klamki wykonane ze stali nierdzewnej

- wydrążony trzpień z wkrętem dociskowym z czopem walcowym, umożliwiający trwałe połączenie z gniazdem klamki

- kształt klamek zapewnia „ochronę kciuka”

nr esco j.m. opis

21-814915 - W* KPL
bez wkładki cylindrycz-

nej i rozet

21-814935 - W* KPL
z wkładką cylindryczną 

- bezklasowa

21-814952 - W* KPL
z wkładką cylindryczną 

- klasa C
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nr esco j.m. opis

21-814926 - W* KPL
bez wkładki cylindrycz-

nej i rozet

21-814942 - W* KPL
z wkładką cylindryczną 

- bezklasowa

21-814960 - W* KPL
z wkładką cylindryczną 

- klasa C

nr esco j.m. opis

21-814994 - W* KPL
bez wkładki cylindrycz-

nej i rozet

21-815019 - W* KPL
z wkładką cylindryczną 

- bezklasowa

21-815048 - W* KPL
z wkładką cylindryczną 

- klasa C

TYP 1

TYP 2

TYP 3

stan 10.2016

strona: 21.00.18
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OKUCIA DO DRZWI

Kompletne zestawy klamka-gałka

ZESTAWY KLAMKA-GAŁKA

W skład zestawu wchodzi:

- klamka z mechanizmem powrotnym

- gałka

- rozeta owalna 2 szt. (opcjonalnie w zależności od numeru głównego)

- trzpień 8x8mm

- redukcja trzpienia (w zależności od wariantu)

- adapter do mocowania gałki

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

Właściwości:

- klamka i gałka wykonana ze stali nierdzewnej

- trzpień obrotowy M12

- wydrążony trzpień z wkrętem dociskowym z czopem

walcowym umożliwiający trwałe połączenie z gniazdem klamki

- kształt klamki zapewnia „ochronę kciuka”

nr esco j.m. opis

21-814974 - W* KPL
bez wkładki cylindrycz-

nej i rozet

21-814990 - W* KPL
z wkładką cylindryczną 

- bezklasowa

21-815003 - W* KPL
z wkładką cylindryczną 

- klasa C

nr esco j.m. opis

21-815026 - W* KPL
bez wkładki cylindrycz-

nej i rozet

21-815040 - W* KPL
z wkładką cylindryczną 

- bezklasowa

21-815056 - W* KPL
z wkładką cylindryczną 

- klasa C

nr esco j.m. opis

21-814982 - W* KPL
bez wkładki cylindrycz-

nej i rozet

21-815010 - W* KPL
z wkładką cylindryczną 

- bezklasowa

21-815031 - W* KPL
z wkładką cylindryczną 

- klasa C
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Komplety zestaw klamka jednostronna

ZESTAWY JEDNOSTRONNE

W skład zestawu wchodzi:

- klamka z mechanizmem powrotnym

- rozeta owalna 2 szt. (opcjonalnie w zależności od numeru głównego)

- trzpień 8x8mm

- redukcja trzpienia (w zależności od wariantu)

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

Właściwości:

- klamka i rozeta wykonane ze stali nierdzewnej

- wydrążony trzpień umożliwiający trwałe 

połączenie z gniazdem klamki

- kształt klamek zapewnia „ochronę kciuka”

nr esco j.m. opis

21-814919 - W* KPL bez wkładki cylindrycznej i rozet

21-814933 - W* KPL z wkładką cylindryczną - bezklasowa

21-814948 - W* KPL z wkładką cylindryczną - klasa C
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nr esco j.m. opis

21-814957 - W* KPL bez wkładki cylindrycznej i rozet

21-814971 - W* KPL z wkładką cylindryczną - bezklasowa

21-814986 - W* KPL z wkładką cylindryczną - klasa C

nr esco j.m. opis

21-815007 - W* KPL bez wkładki cylindrycznej i rozet

21-815023 - W* KPL z wkładką cylindryczną - bezklasowa

21-815036 - W* KPL z wkładką cylindryczną - klasa C

TYP 1

TYP 2

TYP 3

stan 10.2016
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Zestawy do dodatkowego zamka ryglowego

ZESTAWY DO DODATKOWEGO ZAMKA RYGLOWEGO

W skład zestawu wchodzi:
- rozeta owalna 2 szt.

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

Właściwości:
- rozety wykonane ze stali nierdzewnej lub anodowane

nr esco j.m. wykonanie opis

21-814999 - W* KPL AL-EV1 z wkładką cylindryczną - bezklasowa

21-815114 - W* KPL AL-EV1 z wkładką cylindryczną - klasa C

21-815115 - W* KPL stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - bezklasowa

21-815116 - W* KPL stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - klasa C
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ZESTAWY Z WKŁADKĄ P.POŻ.

W skład zestawu wchodzi:
- rozeta owalna 2 szt.

- wkładka klasy A (p.poż.)

Właściwości:
- rozety wykonane ze stali nierdzewnej lub anodowane

nr esco j.m. wykonanie opis

21-572977 - W* KPL stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - klasa A

21-572985 - W* KPL AL-EV1 z wkładką cylindryczną - klasa A
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Przeznaczony do zestawów z klamką, EPN950 i EPN2000.

ZESTAWY Z WKŁADKĄ P.POŻ.

W skład zestawu wchodzi:
- rozeta owalna 1 szt.

- wkładka klasy A (p.poż.)

Właściwości:
- rozeta wykonana ze stali nierdzewnej lub anodowana

nr esco j.m. wykonanie opis

21-572993 - W* KPL stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - klasa A

21-573000 - W* KPL AL-EV1 z wkładką cylindryczną - klasa A
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Przeznaczony do zestawów z EPN900.

Certyfi kat 

Zgodności 

(wkładka kl.A) 

do pobrania:
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EWAKUACYJNE
OKUCIA DO DRZWI

v1.1



OKUCIA DO DRZWI
ewakuacyjnych

www.esco24.pl www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

stan: 09.2017

Obowiązujące normy dotyczące systemów ewakuacyjnych

Dwuskrzydłowe wyjście paniczne Dwuskrzydłowe wyjście awaryjne
prawe

PN-EN 1125
lewe

PN-EN 179

Główne wymagania stawiane systemom ewakuacyjnym:
- zamknięcia przeciwpaniczne lub awaryjne powinny otwierać drzwi od stronny wewnętrznej w
czasie krótszym niż 1 sekunda od momentu całkowitego naciśnięcia pręta poziomego ( dźwigni
poziomej / listwy naciskowej ) lub klamki czy płytki naciskowej bez potrzeby użycia klucza lub innego
podobnego przedmiotu ( PN-EN 1125 / PN-EN 179 )
- drzwi przeciwpaniczne muszą się otwierać na zewnątrz
- drogi ewakuacyjne ( ratunkowe ) nie mogą być niczym zagrodzone
- na drzwiach z systemem zamknięć ewakuacyjnych zgodnych z PN-EN 1125 ; PN-EN 179 nie
można stosować dodatkowych zamknięć drzwi takich jak dodatkowe zamki ryglowe lub inne
zamknięcia drzwi.
- wszystkie elementy okuciowe użyte na drzwi o przeznaczeniu ewakuacyjnym muszą spełniać
normy PN-EN 1125 / PN-EN 179 oraz posiadać oznaczenie według przeznaczenia
- konstrukcja drzwi wraz z okuciami powinna zapewniać ich bezkolizyjne otwieranie
- zgodnie z normą PN-EN 14351-1 drzwi na drogi ewakuacyjne muszą być wykonane według
systemu poświadczenia zgodności 1 (załącznik ZA.2)

Uwaga: Zgodnie z normą PN-EN 1125 oraz PN-EN 179 konstrukcja zamknięcia przeznaczonego
do stosowania na skrzydłach drzwi dwuskrzydłowych, powinna zapewniać możliwość równoczesnego
otwarcia obydwu skrzydeł i ich swobodne rozwieranie w kierunku wyjścia zaraz po uwolnieniu drzwi.
Konstrukcja i instalowanie określonego zestawu drzwiowego łącznie z doborem zawias, grubości
skrzydła, szerokości skrzydła, może w istotny sposób wpływać na zdolność obydwu skrzydeł do
równoczesnego (bezkolizyjnego) otwarcia. 
Zgodnie z powyższym obowiązkiem producenta drzwi jest sprawdzenie konstrukcji zespołu drzwiowego
wraz z jego wyposażeniem pod kątem możliwości równoczesnego, bezkolizyjnego otwarcia.

Zalecenia dotyczące konserwacji
Zgodnie z załącznikiem C do normy PN-EN1125, zaleca się, aby użytkownik, lub uprawniony przez
niego przedstawiciel, przeprowadzał - w odstępach nie większych niż jeden miesiąc - okresowe
kontrole konserwacyjne okuć.

Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść
uruchamiane prętem poziomym (dźwignią poziomą).
Wymagania i metody badań.

Zamknięcia awaryjne do wyjść
uruchamiane klamką lub płytką naciskową.
Wymagania i metody badań.

Norma wyrobu PN-EN 14351-1 „Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1:
Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”,
w punkcie 4.10 „zdolność do zwolnienia”, wymaga by zamknięcia awaryjne oraz zamknięcia
przeciwpaniczne stosowane w drzwiach spełniały wymagania norm: PN-EN 179 w przypadku drzwi
awaryjnych lub PN-EN 1125 w przypadku drzwi przeciwpanicznych. 

v1.1
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Drzwi paniczne - w rozumieniu normy PN-EN 1125 instalowane są w budynkach użyteczności
publicznej, w których przebywający ( odwiedzający ) ludzie nie znają funkcji drzwi ewakuacyjnych,
a w przypadku zaistniałej nagłej konieczności ewakuacji, bez kierowania nimi będą w stanie poruszyć
elementem obsługi ( prętem poziomym lub listwą naciskową ) uwalniając wyjście.
Można je spotkać w szpitalach, szkołach, przedszkolach, budynkach administracji publicznej, portach
lotniczych,salach kinowych i teatralnych, budownictwie mieszkalnym, itp.
Zamontowane i biegnące wzdłuż szerokości drzwi dźwignie paniczne ( pręty poziome ), bądź
drążki naciskowe są wymaganym i koniecznym elementem okucia drzwi panicznych.
Zamknięcie paniczne zastosowane na skrzydłach drzwiowych drzwi 2-skrzydłowych musi być tak
zamontowane, aby uruchamianie każdej dźwigni, bądź drążka naciskowego powodowało uwolnienie
wyjścia co najmniej tym skrzydłem, na którym zostało użyte ( naciśnięte ).
Zamknięcia paniczne mogą być stosowane również jako zamknięcie drzwi awaryjnych.

Drzwi awaryjne - w rozumieniu normy PN-EN 179 instalowane są w budynkach, w których
użytkownicy lub odwiedzający znają dobrze funkcję, działanie, położenie drzwi awaryjnych w
budynku, będą używane tylko przez osoby upoważnione do korzystania z nich ( personel budynku i
stali odwiedzający )
Jako element uruchamiający okucie występuje przypisana normą klamka lub płytka naciskowa
zamontowana po stronie wewnętrznej.
Zamknięcie awaryjne zastosowane na skrzydłach drzwiowych drzwi 2-skrzydłowych musi być tak
zamontowane, aby uruchamianie każdego z elementów obsługi uwalniało wyjście co najmniej tym
skrzydłem, na którym został poruszony element obsługi ( np. klamka skrzydła aktywnego lub klamka
zamka sterującego kasetą p. paniczną skrzydła biernego )
Zamknięcia awaryjne nie mogą być stosowane jako zamknięcie drzwi panicznych.

OKUCIA DO DRZWI
ewakuacyjnych
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Opisy funkcji zamków stosowanych w systemach zamknięć drzwi ewakuacyjnych
Funkcja zamka "E"
orzech zamka jednoczęściowy
funkcja Wechsel

Funkcja zamka "B"
orzech zamka podzielony
brak funkcji Wechsel

Funkcja zamka "D"
orzech zamka podzielony
brak funkcji Wechsel

Ustawienie podstawowe:
Klucz przekręcony do oporu w kierunku
otwarcia i wyjęty

Ustawienie podstawowe:
Klucz przekręcony do oporu w kierunku
otwarcia i wyjęty

Ustawienie podstawowe:
Klucz przekręcony do oporu w kierunku
otwarcia i wyjęty

przejście na zewn.

Strona
zewnętrzna

Strona
wewnętrzna

brak przejścia do wewn.

lub

Funkcja Wechsel (cofnięcie zapadki
przy pomocy klucza): Klucz przekręcić
do położenia końcowego w kierunku
otwierania i trzymać tak przy otwieraniu
drzwi.

przejście do wewn.

Zaryglowanie:
Klucz przekręcamy dalej w kierunku
zamknięcia aż do zaryglowania. Po
awaryjnym uruchomieniu od środka
powstaje automatycznie położenie
załączania.

lub

przejście na zewn.

brak przejścia do wewn.

przejście na zewn.

Strona
zewnętrzna

Strona
wewnętrzna

przejście do wewn.

lub

przejście na zewn.

Strona
zewnętrzna

Strona
wewnętrzna

lub

przejście do wewn.

Położenie załączenia:
Z ustawienia podstawowego przekręcić
klucz o jeden obrót w kierunku
zamknięcia i ponownie w kierunku
otwierania o jeden obrót i wyciągnąć.

Położenie załączenia:
Z ustawienia podstawowego przekręcić
klucz o jeden obrót w kierunku
zamknięcia i ponownie w kierunku
otwierania o jeden obrót i wyciągnąć.

lub lub

przejście na zewn. przejście na zewn.

brak przejścia do wewn. brak przejścia do wewn.

Zaryglowanie:
Klucz przekręcamy dalej w kierunku
zamknięcia aż do zaryglowania. Po
awaryjnym uruchomieniu od środka
powstaje automatycznie położenie
załączania.

Zaryglowanie:
Klucz przekręcamy dalej w kierunku
zamknięcia aż do zaryglowania. Po
awaryjnym uruchomieniu od środka
powstaje automatycznie ustawienie
podstawowe.

lub

przejście na zewn.

brak przejścia do wewn.

lub

przejście na zewn.

przejście do wewn.

Drzwi jednoskrzydłowe lewe
otwierane na zewnątrz
(stojąc po stronie zawias,
mamy zawiasy po stronie lewej)

Drzwi jednoskrzydłowe prawe
otwierane na zewnątrz
(stojąc po stronie zawias,
mamy zawiasy po stronie prawej)

OKUCIA DO DRZWI
ewakuacyjnych
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Ewakuacyjnych w tym

o odporności ogniowej

Zestaw zamknięć do drzwi panicznych i awaryjnych

systeQ-S-15

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

** Nie należy stosować w drzwiach dymoszczelnych i o odporności ogniowej.

zamka

- orzech: 9mm, kąt obrotu 30°

- dormas dostosowany do danej serii profi li

- blacha czołowa ze stali nierdzewnej 3x24x245mm

elementów zaczepowych

- płaska blacha zaczepowa

- zestaw podkładek dostosowany do danej serii profi li

nr esco j.m. kierunek otwierania funkcja zamka kierunek otwierania typ

22-814876 - W* KPL na zewnątrz funkcja E L/R 4667

22-317462 - W* KPL na zewnątrz funkcja E + BZ (GFF)** L/R 4667

22-814885 - W* KPL na zewnątrz funkcja B L 4677

22-814897 - W* KPL na zewnątrz funkcja B R 4677

zestaw składający się z:

•

•

Zestaw zamknięć do drzwi panicznych i awaryjnych

systeQ-S-15

zamka

- orzech: 9mm, kąt obrotu 30°

- dormas dostosowany do danej serii profi li

- blacha czołowa ze stali nierdzewnej 3x24x245mm

elementów zaczepowych

- płaska blacha zaczepowa

- zestaw podkładek dostosowany do danej serii profi li

zestaw składający się z:

•

•

Deklaracja

Właściwości

Użytkowych do

pobrania:

1

1 E

nr esco j.m. kierunek otwierania funkcja zamka kierunek otwierania typ

22-814877 - W* KPL na zewnątrz funkcja E L/R 4667

22-317470 - W* KPL na zewnątrz funkcja E + BZ (GFF)** L/R 4667

22-814886 - W* KPL na zewnątrz funkcja B L 4677

22-814898 - W* KPL na zewnątrz funkcja B R 4677

UWAGA: zestaw nie zawiera elektrozaczepu.

stan 10.2017

strona: 21.00.26
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Ewakuacyjnych w tym

o odporności ogniowej

Zestaw zamknięć do drzwi panicznych i awaryjnych

systeQ-S-15

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

** Nie należy stosować w drzwiach dymoszczelnych i o odporności ogniowej.

zamka

- orzech: 9mm, kąt obrotu 30°

- dormas dostosowany do danej serii profi li

- blacha czołowa ze stali nierdzewnej 3x24x245mm

przeciwkasety (TYP 4663)

- kąt obrotu 40° 

elementów zaczepowych

- komplet elementów ryglowania skrzydła biernego

- zestaw podkładek dostosowany do danej serii profi li

nr esco j.m. kierunek otwierania funkcja zamka kierunek otwierania typ

22-814878 - W* KPL na zewnątrz funkcja E L/R 4668

22-317497 - W* KPL na zewnątrz funkcja E + BZ (GFF)** L/R 4668

22-814887 - W* KPL na zewnątrz funkcja B L 4678

22-814899 - W* KPL na zewnątrz funkcja B R 4678

zestaw składający się z:

•

•

Zestaw zamknięć do drzwi panicznych i awaryjnych

systeQ-S-15
zestaw składający się z:

Deklaracja Właściwości 

Użytkowych dla zamków do 

pobrania:

nr esco j.m. kierunek otwierania funkcja zamka kierunek otwierania typ

22-814875 - W* KPL na zewnątrz funkcja E L 4668

22-814884 - W* KPL na zewnątrz funkcja E R 4668

22-317543 - W* KPL na zewnątrz funkcja E + BZ (GFF)** L 4668

22-317551 - W* KPL na zewnątrz funkcja E + BZ (GFF)** R 4668

22-814893 - W* KPL na zewnątrz funkcja B L 4678

22-814900 - W* KPL na zewnątrz funkcja B R 4678

•

UWAGA: - zestaw nie zawiera muldy podłogowej,

                - maksymalna wysokość skrzydła 2500mm,

                - zestaw dostępny tylko dla wybranych wariantów.

zamka

- orzech: 9mm, kąt obrotu 30°

- dormas dostosowany do danej serii profi li

- blacha czołowa ze stali nierdzewnej 3x24x245mm

przeciwkasety z elektrozaczepem (TYP 463E)

- kąt obrotu 40° 

elementów zaczepowych

- komplet elementów ryglowania skrzydła biernego

- zestaw podkładek dostosowany do danej serii profi li

•

•
•

UWAGA: - zestaw nie zawiera muldy podłogowej,

                - maksymalna wysokość skrzydła 2500mm,

                - zestaw dostępny tylko dla wybranych wariantów.
Deklaracja Właściwości 

Użytkowych dla przeciwkaset 

do pobrania:

2

2 E

Obowiązkiem producenta drzwi jest sprawdzenie konstrukcji 

zespołu drzwiowego wraz z jego wyposażeniem pod kątem 

możliwości równoczesnego, bezkolizyjnego otwarcia obydwu 

skrzydeł.

W celu weryfi kacji poprawności doboru okuć prosimy o 

kontakt z działem technicznym esco Polska.

stan 05.2018

strona: 21.00.27
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Ewakuacyjnych w tym

o odporności ogniowej

Zestaw zamknięć do drzwi panicznych i awaryjnych

systeQ-S-15

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

** Nie należy stosować w drzwiach dymoszczelnych i o odporności ogniowej.

zamka z górnym ryglowaniem

- orzech: 9mm, kąt obrotu 30°

- dormas dostosowany do danej serii profi li

- blacha czołowa ze stali nierdzewnej 3x24x245mm

elementów zaczepowych

- komplet elementów ryglowania górnego

- komplet blach zaczepowych

- zestaw podkładek dostosowany do danej serii profi li

nr esco j.m. kierunek otwierania funkcja zamka kierunek otwierania typ

22-814980 - W* KPL na zewnątrz funkcja E L/R 467Z

22-317560 - W* KPL na zewnątrz funkcja E + BZ (GFF)** L/R 467Z

22-815050 - W* KPL na zewnątrz funkcja B L 477Z

22-815081 - W* KPL na zewnątrz funkcja B R 477Z

zestaw składający się z:

•

•

Zestaw zamknięć do drzwi panicznych i awaryjnych

systeQ-S-15

zamka z górnym ryglowaniem

- orzech: 9mm, kąt obrotu 30°

- dormas dostosowany do danej serii profi li

- blacha czołowa ze stali nierdzewnej 3x24x245mm

elementów zaczepowych

- komplet elementów ryglowania górnego

- komplet blach zaczepowych

- zestaw podkładek dostosowany do danej serii profi li

zestaw składający się z:

•

•

Deklaracja

Właściwości

Użytkowych do

pobrania:

nr esco j.m. kierunek otwierania funkcja zamka kierunek otwierania typ

22-815009 - W* KPL na zewnątrz funkcja E L/R 467Z

22-317578 - W* KPL na zewnątrz funkcja E + BZ (GFF)** L/R 467Z

22-815061 - W* KPL na zewnątrz funkcja B L 477Z

22-815083 - W* KPL na zewnątrz funkcja B R 477Z

UWAGA: - zestaw nie zawiera elektrozaczepów,

                - maksymalna wysokość skrzydła 3000mm.

UWAGA: maksymalna wysokość skrzydła 3000mm.

1 T

1 TE
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Ewakuacyjnych w tym

o odporności ogniowej

Zestaw zamknięć do drzwi panicznych i awaryjnych

systeQ-S-15

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

** Nie należy stosować w drzwiach dymoszczelnych i o odporności ogniowej.

zamka z górnym ryglowaniem

- orzech: 9mm, kąt obrotu 30°

- dormas dostosowany do danej serii profi li

- blacha czołowa ze stali nierdzewnej 3x24x245mm

przeciwkasety (TYP 4663)

- kąt obrotu 40°

elementów zaczepowych

- komplet elementów ryglowania górnego

- blacha zaczepowa zameczka górnego

- zestaw podkładek dostosowany do danej serii profi li

nr esco j.m. kierunek otwierania funkcja zamka kierunek otwierania typ

22-815005 - W* KPL na zewnątrz funkcja E L/R 468Z

22-317586 - W* KPL na zewnątrz funkcja E + BZ (GFF)** L/R 468Z

22-815032 - W* KPL na zewnątrz funkcja B L 478Z

22-815060 - W* KPL na zewnątrz funkcja B R 478Z

zestaw składający się z:

•

•

Zestaw zamknięć do drzwi panicznych i awaryjnych

systeQ-S-15

zamka z górnym ryglowaniem

- orzech: 9mm, kąt obrotu 30°

- dormas dostosowany do danej serii profi li

- blacha czołowa ze stali nierdzewnej 3x24x245mm

przeciwkasety z elektrozaczepem (TYP 463E)

- kąt obrotu 40°

elementów zaczepowych

- komplet elementów ryglowania górnego

- blacha zaczepowa zameczka górnego pod elektrozaczep

- zestaw podkładek dostosowany do danej serii profi li

zestaw składający się z:

•

•

nr esco j.m. kierunek otwierania funkcja zamka kierunek otwierania typ

22-814998 - W* KPL na zewnątrz funkcja E L 467Z

22-815014 - W* KPL na zewnątrz funkcja E R 467Z

22-317608 - W* KPL na zewnątrz funkcja E + BZ (GFF)** L 467Z

22-317659 - W* KPL na zewnątrz funkcja E + BZ (GFF)** R 467Z

22-815045 - W* KPL na zewnątrz funkcja B L 477Z

22-815082 - W* KPL na zewnątrz funkcja B R 477Z

UWAGA: - zestaw nie zawiera muldy podłogowej,

                - maksymalna wysokość skrzydła 3000mm,

                - zestaw nie zawiera elektrozaczepu górnego,

                - zestaw dostępny tylko dla wybranych wariantów.

UWAGA: - zestaw nie zawiera muldy podłogowej,

                - maksymalna wysokość skrzydła 3000mm,

                - zestaw dostępny tylko dla wybranych wariantów.

2 T

2 TE

•

•

Deklaracja Właściwości 

Użytkowych dla zamków do 

pobrania:

Deklaracja Właściwości 

Użytkowych dla przeciwkaset 

do pobrania:

Obowiązkiem producenta drzwi jest sprawdzenie konstrukcji 

zespołu drzwiowego wraz z jego wyposażeniem pod kątem 

możliwości równoczesnego, bezkolizyjnego otwarcia obydwu 

skrzydeł.

W celu weryfi kacji poprawności doboru okuć prosimy o kontakt 

z działem technicznym esco Polska.
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Zamki paniczne wg PN-EN179/1125
do drzwi jednoskrzydłowych

(skrzydło czynne)

Zamki paniczne wg PN-EN179/1125
do drzwi dwuskrzydłowych

(skrzydło czynne)

(E)-zamki bez podzielonego
orzecha
(B)-zamki z podzielonym
orzechem, blacha czołowa
zamka 3x24x245mm

(E)-zamki bez podzielonego
orzecha
(B)-zamki z podzielonym
orzechem, blacha czołowa
zamka 3x24x245mm

X

Y

X

Y

Wymiary X,Y są dostosowane do serii profili, dla której przeznaczony
jest zamek.

Kaseta paniczna z elektrozaczepem
wg PN-EN179/1125 do drzwi

2-skrzydłowych (skrzydło bierne)

Kaseta paniczna
wg PN-EN179/1125 do drzwi

2-skrzydłowych (skrzydło bierne)

E

OKUCIA DO DRZWI
Zamki i przeciwkasety do drzwi ewaku-
acyjnych w tym o odporności ogniowej

strona: 21.00.30
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Blacha do zamka 
zapadkowo-ryglowego

Blacha do 
elektrozaczepu

Podkładka 
pod blachę 

elektrozaczepu

Podkładka 
pod blachę

Podkładka z 
wyślizgiem
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Wymiary X, Y są dostosowane do serii profili, 
dla której przeznaczona jest blacha/podkładka.

24

12
24

5
12

3x
Ø5

,5

Y
10

1,
5

12
24

5
10

1,
5

3x
Ø5

,5

24

12
Y

OKUCIA DO DRZWI
Blachy zaczepowe i podkładki
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Z funkcją ewakuacji

Zestaw z zasuwnicą zapadkową

systeQ-M-15-SL-ESC

zasuwnicy zapadkowej (TYP 833P) ryglowanej wkładką PZ

- orzech: 9mm, kąt obrotu 30°

- blacha czołowa ze stali nierdzewnej 6x24mm

elementów zaczepowych (M-15)

- blachy zaczepowej głównej 3x24x245mm

- dodatkowych blach zaczepowych z magnesami 3x24mm

- zestaw podkładek dostosowany do danej serii profi li

- regulowanego zaczepu zapadki

nr esco j.m. kierunek otwierania funkcja zamka kierunek otwierania wysokość zasuwnicy

22-335185 - W* KPL na zewnątrz funkcja E L/R 1790mm

22-556033 - W* KPL na zewnątrz funkcja E L/R 1990mm

22-556025 - W* KPL na zewnątrz funkcja E + BZ (GFF)** L/R 1790mm

22-556149 - W* KPL na zewnątrz funkcja E + BZ (GFF)** L/R 1990mm

22-335762 - W* KPL na zewnątrz funkcja B L 1790mm

22-556068 - W* KPL na zewnątrz funkcja B L 1990mm

22-556017 - W* KPL na zewnątrz funkcja B R 1790mm

22-556076 - W* KPL na zewnątrz funkcja B R 1990mm

zestaw składający sie z:

•

•

1

SL

Zestaw z zasuwnicą zapadkową

systeQ-M-15-SLM-ESC

zasuwnicy zapadkowej (TYP 834P) ryglowanej wkładką PZ

- orzech: 9mm, kąt obrotu 30°

- blacha czołowa ze stali nierdzewnej 6x24mm

- funkcja BZ (FF)***

elementów zaczepowych (M-15)

- blachy zaczepowej głównej 3x24x245mm

- dodatkowych blach zaczepowych z magnesami 3x24mm

- zestaw podkładek dostosowany do danej serii profi li

- regulowanego zaczepu zapadki

- blacha z magnesem

zestaw składający sie z:

•

•

SL

nr esco j.m. kierunek otwierania funkcja zamka kierunek otwierania wysokość zasuwnicy

22-556165 - W* KPL na zewnątrz funkcja E L/R 1790mm

22-556190 - W* KPL na zewnątrz funkcja E L/R 1990mm

22-556173 - W* KPL na zewnątrz funkcja B L 1790mm

22-556203 - W* KPL na zewnątrz funkcja B L 1990mm

22-556181 - W* KPL na zewnątrz funkcja B R 1790mm

22-556211 - W* KPL na zewnątrz funkcja B R 1990mm

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

** Nie należy stosować w drzwiach dymoszczelnych i o odporności ogniowej.

*** Zrealizowane za pomocą silnika elektrycznego (cofa wszystkie rygle), dodatkowo możliwe jest sterowanie manualne 

funkcją dzienną przy pomocy przełącznika podłączonego do sterowania, dedykowany przełącznik: 21-882178.

Do zamówienia osobno:

- moduł sterujący opcjonalnie w zależności od funkcji

- kabel podłączeniowy

- przepust kablowy

- zasilacz

v1.1
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O odporności ogniowej

i z funkcją ewakuacji

Zestaw z zasuwnicą hako-bolcową

systeQ-M-15-M-B2H-ESC

zasuwnicy zapadkowej (TYP 881GL) ryglowanej wkładką PZ

- orzech: 9mm, kąt obrotu 30°

- blacha czołowa ze stali nierdzewnej 6x24mm

- funkcja BZ (FF)**/***

elementów zaczepowych (M-15)

- blachy zaczepowej głównej 3x24x245mm

- dodatkowych blach zaczepowych z magnesami 3x24mm

- zestaw podkładek dostosowany do danej serii profi li

- regulowanego zaczepu zapadki

- blacha z magnesem

nr esco j.m. kierunek otwierania funkcja zamka kierunek otwierania wysokość zasuwnicy

22-556238 - W* KPL na zewnątrz funkcja E L/R 1790mm

22-556262 - W* KPL na zewnątrz funkcja E L/R 1990mm

zestaw składający sie z:

•

•

SL

1 A

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

** Nie należy stosować w drzwiach dymoszczelnych i o odporności ogniowej.

*** Zrealizowane za pomocą silnika elektrycznego (cofa wszystkie rygle), dodatkowo możliwe jest sterowanie manualne 

funkcją dzienną przy pomocy przełącznika podłączonego do sterowania, dedykowany przełącznik: 21-882178.

Do zamówienia osobno:

- moduł sterujący opcjonalnie w zależności od funkcji

- kabel podłączeniowy

- przepust kablowy

- zasilacz

UWAGA: wymaga wkładki z wolnym biegiem.

Deklaracja

Właściwości

Użytkowych do

pobrania:

stan 05.2018
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Z funkcją ewakuacji

Zestaw z zasuwnicą zapadkową

systeQ-M-15-SL-ESC

zasuwnicy zapadkowej (TYP 833P) ryglowanej wkładką PZ

- orzech: 9mm, kąt obrotu 30°

- blacha czołowa ze stali nierdzewnej 6x24mm

przeciwkasety

- kąt obrotu 40°

elementów zaczepowych (M-15)

- komplet elementów ryglowania skrzydła biernego

- dodatkowych blach zaczepowych z magnesami 3x24mm

- zestaw podkładek dostosowany do danej serii profi li

nr esco j.m. kierunek otwierania funkcja zamka kierunek otwierania wysokość zasuwnicy

22-556289 - W* KPL na zewnątrz funkcja E L/R 1790mm

22-556327 - W* KPL na zewnątrz funkcja E L/R 1990mm

22-556319 - W* KPL na zewnątrz funkcja E + BZ (GFF)** L/R 1790mm

22-556351 - W* KPL na zewnątrz funkcja E + BZ (GFF)** L/R 1990mm

22-556297 - W* KPL na zewnątrz funkcja B L 1790mm

22-556335 - W* KPL na zewnątrz funkcja B L 1990mm

22-556300 - W* KPL na zewnątrz funkcja B R 1790mm

22-556343 - W* KPL na zewnątrz funkcja B R 1990mm

zestaw składający sie z:

•

•

SL

Zestaw z zasuwnicą zapadkową

systeQ-M-15-SLM-ESC

zasuwnicy zapadkowej (TYP 834P) ryglowanej wkładką PZ

- orzech: 9mm, kąt obrotu 30°

- blacha czołowa ze stali nierdzewnej 6x24mm

- funkcja BZ (FF)***

przeciwkasety

- kąt obrotu 40°

elementów zaczepowych (M-15)

- komplet elementów ryglowania skrzydła biernego

- dodatkowych blach zaczepowych z magnesami 3x24mm

- zestaw podkładek dostosowany do danej serii profi li

- blacha z magnesem

zestaw składający sie z:

•

•

SL

nr esco j.m. kierunek otwierania funkcja zamka kierunek otwierania wysokość zasuwnicy

22-556360 - W* KPL na zewnątrz funkcja E L/R 1790mm

22-556416 - W* KPL na zewnątrz funkcja E L/R 1990mm

22-556394 - W* KPL na zewnątrz funkcja B L 1790mm

22-556424 - W* KPL na zewnątrz funkcja B L 1990mm

22-556408 - W* KPL na zewnątrz funkcja B R 1790mm

22-556432 - W* KPL na zewnątrz funkcja B R 1990mm

2 

2 A

•

•

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

** Nie należy stosować w drzwiach dymoszczelnych i o odporności ogniowej.

*** Zrealizowane za pomocą silnika elektrycznego (cofa wszystkie rygle), dodatkowo możliwe jest sterowanie manualne 

funkcją dzienną przy pomocy przełącznika podłączonego do sterowania, dedykowany przełącznik: 21-882178.

Do zamówienia osobno: moduł sterujący opcjonalnie w zależności od funkcji, kabel podłączeniowy, przepust kablowy, 

zasilacz

Deklaracja

Właściwości

Użytkowych do

pobrania:

Obowiązkiem producenta drzwi jest sprawdzenie konstrukcji zespołu drzwiowego wraz z 

jego wyposażeniem pod kątem możliwości równoczesnego, bezkolizyjnego otwarcia obydwu 

skrzydeł.

W celu weryfi kacji poprawności doboru okuć prosimy o kontakt z działem technicznym esco 

Polska.

stan 05.2018
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Zasuwnica paniczna
zapadkowa 
TYP 833P

Zasuwnica paniczna
zapadkowa z silnikiem

TYP 834P

Zasuwnica paniczna
hako-bolcowa 

TYP 881GL

Zaleca się stosowanie
zasuwnicy o wymiarach 1770mm
do drzwi o maksymalnej
wysokości 2170mm, a zasuwnicy
o wymiarach 1970mm do drzwi o
maksymalnej wysokości 2520mm.

□

□

□

OKUCIA DO DRZWI
Zasuwnice do drzwi ewakuacyjnych

w tym o odporności ogniowej

v1.1
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Blacha do 
elektrozaczepu

Podkładka z 
wyślizgiem
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Wymiary X,Y,Z są dostosowane do serii profili, 
dla której przeznaczona jest blacha/podkładka.

Blacha do 
hako-bolców i zapadek

Podkładka pod blachę do 
zapadek z wyślizgiem

12

12
15

16
6

X Y

22
0

15
Z

24

12
46 70

2,
7

6,
2

Blacha z
magnesem

12
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24

Podkładka pod blachę
 z magnesem

OKUCIA DO DRZWI
Blachy zaczepowe i podkładki
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Przeciwkaseta

OKUCIA DO DRZWI
Blachy zaczepowe i podkładki
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Zameczek górny uruchamiający 
ryglowanie szkrzydła biernego 

wg PN-EN 179/1125 
drzwi dwuskrzydłowych

Blacha zaczepowa do
zameczka górnego

Pręt górny ryglujący 
do drzwi 

dwuskrzydłowych

Pręt dolny ryglujący  
do drzwi dwuskrzydłowych 

(skrzydło bierne)

Zameczek górny 
wg PN-EN 179/1125 

do drzwi jednoskrzydłowych 
i dwuskrzydłowych

Zameczek górny pod elektrozaczep
wg PN-EN 179/1125 

do drzwi jednoskrzydłowych 
i dwuskrzydłowych

Prowadzenie
dolne pręta

3

oraz zamkiem

OKUCIA DO DRZWI
Akcesoria do drzwi ewakuacyjnych

w tym o odporności ogniowej

v1.1
strona: 21.00.39
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Akcesoria

Zasilacz buforowy AWZ200

nr esco j.m.

24-890256 szt.

Zastosowanie:

- do zasilania urządzeń 12V DC z sieci 230V AC

Własności:

- możliwość pełnienia funkcji UPS: po podłączeniu 

akumulatora

Dane techniczne:

Napięcie wyjściowe:

Max. prąd wyjściowy (bez akumulatora):

Wymiary (W x S x G):

Zasilacz
Do montażu na szynie bezpiecznikowej

nr esco j.m.

24-387541 szt.

Zasilacz wpuszczany
Do montażu w profi lu

nr esco j.m.

24-847860 szt.

13,8 V DC

2 A

235 x 205 x 90 mm

Dane techniczne:

Napięcie wyjściowe:

Prąd wyjściowy:

Szerokość:

12 V DC

2 A

50,5 mm

Dane techniczne:

Napięcie wyjściowe:

Prąd wyjściowy:

Szerokość:

12 V DC

2 A

22 mm

Zastosowanie:

- do zasilania urządzeń 12V DC z sieci 230V AC

Zastosowanie:

- do zasilania zasuwnicy w połączeniu ze sterowaniem 

wpuszczanym w profi l 12V DC z sieci 230V AC

UWAGA: nie zawiera akumulatora. 

Proponowany akumulator 26-289302.

S

W

G

stan 05.2018
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OKUCIA DO DRZWI

Akcesoria

Sterowanie na szynę bez wbudowanego odbiornika radiowego
Zastosowanie:

- do montażu na szynie bezpiecznikowej

Własności:

- do zrealizowania dodatkowych funkcji komfortu:

       - do integracji z systemem kontroli dostępu

       - do połączenia z automatem do drzwi rozwiernych

       - do integracji z systemem BMS (system zarządzania budynkiem)

       - do realizacji funkcji dziennej w zasuwnicy systeQ - M-M-B2H-ESC (tylko zapadka)

       - do realizacji funkcji trwałego otwarcia

- wymiary (W x S x G): 50 x 76 x 36mm

nr esco j.m. przeznaczony do

21-813484 szt. systeQ - M-SLM / systeQ - M-SLM-ESC

21-813485 szt. systeQ - M-M-B2H-ESC

Przełącznik funkcji dziennej do sterowania przeznaczonego do zabudowy w profi lu
Do zabudowy w profi lu.

Sterowanie na szynę z wbudowanym odbiornikiem radiowym

Sterowanie do zabudowy w profi lu, z wbudowanym odbiornikiem radiowym

nr esco j.m. przeznaczony do

21-814173 szt. systeQ - M-SLM / systeQ - M-SLM-ESC

21-813143 szt. systeQ - M-M-B2H-ESC

Zastosowanie:

- do montażu na szynie bezpiecznikowej

Własności:

- do zrealizowania dodatkowych funkcji komfortu:

       - do integracji z systemem kontroli dostępu

       - do połączenia z automatem do drzwi rozwiernych

       - do integracji z systemem BMS

       - do realizacji funkcji dziennej w zasuwnicy systeQ - M-M-B2H-ESC (tylko zapadka)

       - do realizacji funkcji trwałego otwarcia

- wymiary (W x S x G): 50 x 76 x 36mm

- pilot do programowania w zestawie

Zastosowanie:

- do zabudowy w profi lu

Własności:

- do zrealizowania dodatkowych funkcji komfortu:

       - do integracji z systemem kontroli dostępu

       - do połączenia z automatem do drzwi rozwiernych

       - do integracji z systemem BMS

       - do realizacji funkcji dziennej w zasuwnicy systeQ - M-M-B2H-ESC (tylko zapadka)

       - do realizacji funkcji trwałego otwarcia

- pilot do programowania w zestawie

nr esco j.m. przeznaczony do

21-882135 szt. systeQ - M-SLM / systeQ - M-SLM-ESC

21-801233 szt. systeQ - M-M-B2H-ESC

nr esco j.m.

21-882178 szt.
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OKUCIA DO DRZWI

Akcesoria

Odbiornik radiowy do silnika zasuwnicy

Zastosowanie:

- do sterowania radiowego silnikiem zasuwnicy (systeQ - M-SLM, 

systeQ - M-SLM-ESC, systeQ - M-M-B2H-ESC)

Własności:

- pilot do programowania w zestawie

Bez sterowania.

Zasilacz ze sterowaniem

Dane techniczne:

Napięcie wyjściowe:

Prąd wyjściowy:

Wymiary (W x S x G):

12 V DC

2,1 A

200 x 112 x 84 mm

Zastosowanie:

- do zasilania urządzeń 12V DC z sieci 230V AC

- do sterowania zasuwnicą

Własności:

- do zrealizowania dodatkowych funkcji komfortu:

       - do integracji z systemem kontroli dostępu

       - do połączenia z automatem do drzwi rozwiernych

       - do integracji z systemem BMS

       - do realizacji funkcji dziennej w zasuwnicy systeQ - M-M-B2H-ESC (tylko zapadka)

       - do realizacji funkcji trwałego otwarcia

- pilot do programowania w zestawie

nr esco j.m. przeznaczony do

21-808675 szt. systeQ - M-SLM / systeQ - M-SLM-ESC

21-808676 szt. systeQ - M-M-B2H-ESC

nr esco j.m.

21-883166 szt.

Pilot
Zastosowanie:

- pilot do programowania

nr esco j.m.

21-882160 szt.
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Akcesoria

Zestaw dodatkowego zamka ryglowego do zasuwnicy

nr esco j.m. przeznaczony do

21-573248 KPL systeQ - M-SL / systeQ - H

nr esco j.m. przeznaczony do

21-573353* szt. systeQ - M-SL / systeQ - M-SLM

21-573361* szt. systeQ - H

Zestaw dodatkowego zamka z funkcją sztywnego łańcucha

nr esco j.m. przeznaczony do kierunek otwierania

21-573272 KPL systeQ - M-15-SL L

21-573310 KPL systeQ - M-15-SL R

21-573337 KPL systeQ - M-15-H L

21-573345 KPL systeQ - M-15-H R

systeQ-M-15

zamka z funkcją sztywnego łańcucha

- orzech: 8mm

- dormas 34mm

- otwierany tylko od wewnątrz

elementów zaczepowych

- płaska blacha zaczepowa

- podkładka

zestaw składający sie z:

•

•

Pokrętło sterujące
Do zamków dodatkowych

nr esco j.m. DIN wykonanie

31-458805 szt. L/R Al-EV1

31-458813 szt. L/R Al-c.brąz

31-458821 szt. L/R RAL 9016

31-458830 szt. L/R stal nierdzewna

systeQ-M-15

zamka ryglowego

- rygiel wysuwany

- niezależny od zamka głównego

- obsługa za pomocą wkładki cylindrycznej PZ

- dormas 34mm

elementów zaczepowych

- płaska blacha zaczepowa

zestaw składający sie z:

•

•

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

Zestaw przedłużki do zasuwnicy

systeQ-M-15

Przedłużki do zasuwnicy

- wymiary: U24 x 6 x 992mm (możliwość skrócenia o 200, 400 lub 600mm)

elementów zaczepowych

- płaska blacha zaczepowa

- podkładka dostosowana do danej serii profi li

zestaw składający sie z:

•
•
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Akcesoria

Kabel podłączeniowy

nr esco X

21-812077 8m

21-813063 10m

Zastosowanie:

- do zasuwnic wielopunktowych systeQ M-SLM / M-M-B2H

- do podłączenia zasuwnicy ze sterowaniem lub zasilaniem

Własności:

- 3 żyłowy

X

Kabel podłączeniowy

nr esco X

21-882119 10m

Zastosowanie:

- do zasuwnic wielopunktowych systeQ M-SLM / M-M-B2H

- do podłączenia zasuwnicy ze sterowaniem lub zasilaniem

Własności:

- 6 żyłowy

X

Pancerz elastyczny

nr esco j.m. DIN L K

25-861143 szt. L+R 370mm 470mm

Zastosowanie:

- do podłączania elektrozaczepów i innych urządzeń elektrycznych 

w skrzydle drzwi z profi li aluminiowych i stalowych

- do kabla przyłączeniowego o grubości 8mm

Własności:

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych

- całkowita ochrona przewodu przed ingerencją z zewnątrz

- pancerz wykonany ze stali chromowanej

- możliwośc montażu do każdego rodzaju drzwi

- możliwość jednoczesnego przeniesienia do kilku sygnałów

- wymiary: 24 x 480 x 17mm

do przewodów wpuszczany między profi le z kasetą

d max = 100mm

Kabel podłączeniowy

nr esco X

21-812076 8m

Zastosowanie:

- do zasuwnic wielopunktowych systeQ M-SLM / M-M-B2H

- do podłączenia sterowania z zasilaniem innym niż wpuszczane

Własności:

- 3 żyłowy

Kabel podłączeniowy

nr esco X

21-813472 4m

Zastosowanie:

- do zasuwnic wielopunktowych systeQ M-SLM / M-M-B2H

- do podłączenia zasuwnicy ze sterowaniem wpuszczanym

Własności:

- 3 żyłowy

X

X
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OKUCIA DO DRZWI
Akcesoria

Pasywny czujnik zbicia szyby - biały

nr esco j.m.

26-745928 szt.

Czujnik położenia rygla

nr esco j.m.

21-816333 szt.

Zastosowanie:
- do sygnalizacji położenia rygla

- można stosować wraz z zamkami systeQ S-15 oraz zasuwnicami 

systeQ (z wyjątkiem systeQ M-SL, systeQ M-SLM, systeQ M-SL-ESC, 

systeQ M-SLM-ESC)

Kontaktron

nr esco j.m. długość

24-464066 szt. 6m

24-802500 szt. 10m

Zastosowanie:
- do kontroli położenia skrzydła drzwi

Własności:
- normalnie otwarty

Dane techniczne:
Napięcie pracy: 

Kabel podłączeniowy:

3-16 V DC 
2m, Ø 3,2mm, LIYY ZGL 4x0,14mm2

Zestaw montażowy nr.: 92-797561

Dane techniczne:
Napięcie przełączenia:

Prąd przełączenia:

Stopień ochrony:

Klasa według VDS:

Kabel podłączeniowy:

max 30 V DC
max 300 mA
IP67
C
6m, 3 żyłowy

5 VA
max 100 V DC

0,5 A
IP67
B
LIYY 4x0,14mm2

Dane techniczne:
Obciążalność:

Napięcie przełączenia:

Prąd przełączenia:

Stopień ochrony:

Klasa według VDS:

Kabel podłączeniowy:

Elementy do prowadzenia kabla

nr esco j.m.

21-882038 2 szt.

Zastosowanie:
- do ochrony kabla przy przejściu przez profi l

Własności:
- średnica otworowania: 10mm

- średnica wewnętrzna: 8mm
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Zestawy spełniające normę 

PN-EN 179

ZESTAW KLAMKA + 

W skład zestawu wchodzi:

- klamka z mechanizmem powrotnym w rozetce klamki w zakresie 0-90°, 

oraz z zatrzaskiem sprężynowym co 90° (TYP D116)

- rozeta owalna 2 szt. (opcjonalnie w zależności od numeru głównego)

- trzpień 9x9mm

33

5
0
7
0 2
1

9

13,53,6

5
0 L

9

nr esco j.m. wykonanie opis

22-814916 - W* KPL stal nierdzewna bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-814931 - W* KPL Al-EV1 bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-814944 - W* KPL stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-814959 - W* KPL Al-EV1 z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-814973 - W* KPL stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - klasa C

22-814985 - W* KPL Al-EV1 z wkładką cylindryczną - klasa C

ZESTAW KLAMKA-KLAMKA

W skład zestawu wchodzi:

- klamka z mechanizmem powrotnym w rozetce klamki w zakresie 

0-90°, oraz z zatrzaskiem sprężynowym co 90° (TYP D116) 2 szt.

- rozeta owalna 2 szt. (opcjonalnie w zależności od numeru głównego)

- trzpień dzielony 9x9mm

Zestawy spełniające normę PN-EN 179

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

Właściwości:

- głębokość osadzenia trzpienia w klamce 

drzwiowej Yi=34mm

- klasyfi kacja według EN 1906

Właściwości:

- głębokość osadzenia trzpienia w klamce 

drzwiowej Yi=34mm

- klasyfi kacja według EN 1906

Certyfi kat do pobrania:

Certyfi kat do pobrania:

33
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nr esco j.m. wykonanie opis

22-814978 - W* KPL stal nierdzewna bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-814993 - W* KPL Al-EV1 bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-815006 - W* KPL stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-815021 - W* KPL Al-EV1 z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-815034 - W* KPL stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - klasa C

22-815052 - W* KPL Al-EV1 z wkładką cylindryczną - klasa C

Uwaga: Elementy uruchamiające mogą mieć wpływ na uzyskaną szerokość światła przejścia drzwi. Należy to 

uwzględnić przy projektowania konstrukcji drzwi.
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Zestawy spełniające normę 

PN-EN 179

ZESTAW KLAMKA-GAŁKA

W skład zestawu wchodzi:

- gałka zakończona kulą o średnicy 50 mm (TYP K160)

- klamka z mechanizmem powrotnym w rozetce klamki w zakresie 0-90°, 

oraz z zatrzaskiem sprężynowym co 90° (TYP D116)

- rozeta owalna 2 szt. (opcjonalnie w zależności od numeru głównego)

- specjalny trzpień 9mm z końcówką gwintowaną

ZESTAW KLAMKA (NA SKRZYDŁO BIERNE)

W skład zestawu wchodzi:

- klamka bez mechanizmu powrotnego w 

rozetce klamki (TYP D116)

- trzpień 9x9mm

- wypychacz

33
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* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

Właściwości:

- głębokość osadzenia trzpienia w klamce drzwiowej Yi=34mm

- montaż pionowy na skrzydle biernym

- klasyfi kacja według EN 1906

Właściwości:

- głębokość osadzenia trzpienia w klamce 

drzwiowej Yi=34mm

- klasyfi kacja według EN 1906

Certyfi kat do pobrania:

Certyfi kat do pobrania:

nr esco j.m. wykonanie opis

22-814977 - W* KPL stal nierdzewna bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-814991 - W* KPL Al-EV1 bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-815002 - W* KPL stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-815018 - W* KPL Al-EV1 z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-815030 - W* KPL stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - klasa C

22-815044 - W* KPL Al-EV1 z wkładką cylindryczną - klasa C

nr esco j.m. wykonanie

22-814981 - W* KPL stal nierdzewna

2
1
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Obowiązkiem producenta drzwi jest sprawdzenie konstrukcji zespołu drzwiowego wraz z jego wyposażeniem pod 

kątem możliwości równoczesnego, bezkolizyjnego otwarcia obydwu skrzydeł.

W celu weryfi kacji poprawności doboru okuć prosimy o kontakt z działem technicznym esco Polska.

UWAGA: zestaw dostępny tylko dla 

wybranych wariantów.

Uwaga: Elementy uruchamiające mogą mieć wpływ na uzyskaną szerokość światła przejścia drzwi. Należy to 

uwzględnić przy projektowania konstrukcji drzwi.
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Zestawy spełniające normę 

PN-EN 1125

ZESTAW DŹWIGNIA (EPN 900 III) + 

W skład zestawu wchodzi:
- dźwignia paniczna do skrzydła czynnego

- pręt poziomy (rura) o przekroju płasko-owalnym o długości (X):

1150mm - dla drzwi o szerokości skrzydła do 1400mm

- trzpień 9x9mm

- rozeta owalna (opcjonalnie w zależności od numeru głównego)

Zestawy spełniające normę PN-EN 1125

Właściwości:
- rozstaw między trzpieniem a wkładką PZ 92mm

- kąt obrotu trzpienia 30°

- dla drzwi o max. szerokości skrzydła do 1400mm

- głębokość osadzenia trzpienia w mechaniźmie 

dźwigni panicznej Y=30mm

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

nr esco j.m. wykonanie opis

22-814923 - W* KPL stal nierdzewna bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-814936 - W* KPL srebrny bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-814965 - W* KPL stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-814979 - W* KPL srebrny z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-815000 - W* KPL stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - klasa C

22-815013 - W* KPL srebrny z wkładką cylindryczną - klasa C
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Uwaga: Elementy uruchamiające mogą mieć wpływ na uzyskaną szerokość światła przejścia drzwi. Należy to 
uwzględnić przy projektowania konstrukcji drzwi.

L

9

v1.1



www.esco24.pl www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl

OKUCIA DO DRZWI
Zestawy spełniające normę 

PN-EN 1125

ZESTAW DŹWIGNIA (EPN 900 III) - KLAMKA

Zestawy spełniające normę PN-EN 1125

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

W skład zestawu wchodzi:
- dźwignia paniczna do skrzydła czynnego

- pręt poziomy (rura) o przekroju płasko-owalnym 

o długości (X):

1150mm - dla drzwi o szerokości skrzydła do 1400mm

- trzpień dzielony 9x9mm

- klamka z mechanizmem powrotnym w rozetce klamki w 

zakresie 0-90° , oraz z zatrzaskiem sprężynowym co 90° (TYP 

D116)

- rozeta owalna (opcjonalnie w zależności od numeru głównego)

Właściwości:
- rozstaw między trzpieniem a wkładką PZ 92mm

- kąt obrotu trzpienia 30°

- dla drzwi o max. szerokości skrzydła do 1400mm

- głębokość osadzenia trzpienia w mechaniźmie 

dźwigni panicznej Y=30mm

- głębokość osadzenia trzpienia w klamce drzwiowej 

Yi=34mm

nr esco j.m. wykonanie sztangi wykonanie klamki opis

22-814918 - W* KPL stal nierdzewna stal nierdzewna bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-814930 - W* KPL srebrny Al-EV1 bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-814975 - W* KPL stal nierdzewna stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-814988 - W* KPL srebrny Al-EV1 z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-815015 - W* KPL stal nierdzewna stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - klasa C

22-815027 - W* KPL srebrny Al-EV1 z wkładką cylindryczną - klasa C
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Uwaga: Elementy uruchamiające mogą mieć wpływ na uzyskaną szerokość światła przejścia drzwi. Należy to 
uwzględnić przy projektowania konstrukcji drzwi.
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OKUCIA DO DRZWI
Zestawy spełniające normę 

PN-EN 1125

ZESTAW DŹWIGNIA (EPN 900 III) - GAŁKA
W skład zestawu wchodzi:
- dźwignia paniczna do skrzydła czynnego

- pręt poziomy (rura) o przekroju płasko-owalnym o długości (X):

1150mm - dla drzwi o szerokości skrzydła do 1400mm

- specjalny trzpień 9mm z końcówką gwintowaną

- gałka zakończona kulą o średnicy 50mm (TYP K160)

- rozeta owalna (opcjonalnie w zależności od numeru głównego)

Właściwości:
- rozstaw między trzpieniem a wkładką PZ 92mm

- kąt obrotu trzpienia 30°

- dla drzwi o max. szerokości skrzydła do 1400mm

- głębokość osadzenia trzpienia w mechaniźmie 

dźwigni panicznej Y=30mm

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.
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nr esco j.m. wykonanie sztangi wykonanie gałki opis

22-814927 - W* KPL stal nierdzewna stal nierdzewna bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-814939 - W* KPL srebrny Al-EV1 bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-814983 - W* KPL stal nierdzewna stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-815001 - W* KPL srebrny Al-EV1 z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-815037 - W* KPL stal nierdzewna stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - klasa C

22-815043 - W* KPL srebrny Al-EV1 z wkładką cylindryczną - klasa C

Uwaga: Elementy uruchamiające mogą mieć wpływ na uzyskaną szerokość światła przejścia drzwi. Należy to 
uwzględnić przy projektowania konstrukcji drzwi.
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OKUCIA DO DRZWI
Zestawy spełniające normę 

PN-EN 1125

ZESTAW DŹWIGNIA (EPN 900 III) - (NA SKRZYDŁO BIERNE)

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

W skład zestawu wchodzi:
- dźwignia paniczna do skrzydła biernego

- pręt poziomy (rura) o przekroju płasko-owalnym o długości (X):

1150mm - dla drzwi o szerokości skrzydła do 1400mm

- trzpień 9x9mm

- wypychacz

Właściwości:
- rozstaw między trzpieniem a wkładką PZ 92mm

- kąt obrotu trzpienia 40/45°

- dla drzwi o max. szerokości skrzydła do 1400mm

- głębokość osadzenia trzpienia w mechaniźmie 

dźwigni panicznej Y=30mm
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nr esco j.m. wykonanie kąt obrotu

22-814921 - W* KPL stal nierdzewna 40 stopni

22-814940 - W* KPL srebrny 40 stopni

Obowiązkiem producenta drzwi jest sprawdzenie konstrukcji zespołu drzwiowego wraz z jego wyposażeniem pod 
kątem możliwości równoczesnego, bezkolizyjnego otwarcia obydwu skrzydeł.
W celu weryfi kacji poprawności doboru okuć prosimy o kontakt z działem technicznym esco Polska.

UWAGA: zestaw dostępny tylko dla wybranych 
wariantów.

Uwaga: Elementy uruchamiające mogą mieć wpływ na uzyskaną szerokość światła przejścia drzwi. Należy to 
uwzględnić przy projektowania konstrukcji drzwi.
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OKUCIA DO DRZWI
Zestawy spełniające normę 

PN-EN 1125

ZESTAW DŹWIGNIA (EPN 900 IV) + 

W skład zestawu wchodzi:
- dźwignia paniczna do skrzydła czynnego

- pręt poziomy (rura) o przekroju płasko-owalnym o długości (X):

1150mm - dla drzwi o szerokości skrzydła do 1400mm

- trzpień 9x9mm

- rozeta owalna (opcjonalnie w zależności od numeru głównego)

Zestawy spełniające normę PN-EN 1125

Właściwości:
- rozstaw między trzpieniem a wkładką PZ 92mm

- kąt obrotu trzpienia 30°

- dla drzwi o max. szerokości skrzydła do 1400mm

- głębokość osadzenia trzpienia w mechaniźmie 

dźwigni panicznej Y=13mm

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

nr esco j.m. wykonanie boczki/pręt opis

22-558834 - W* KPL stal nierdzewna / stal nierdzewna bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-558842 - W* KPL srebrne / stal nierdzewna bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-558850 - W* KPL czarne / stal nierdzewna bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-558869 - W* KPL stal nierdzewna / stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-558877 - W* KPL srebrne / stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-558885 - W* KPL czarne / stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-558893 - W* KPL stal nierdzewna / stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - klasa C

22-558907 - W* KPL srebrne / stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - klasa C

22-558915 - W* KPL czarne / stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - klasa C

5
0

Uwaga: Elementy uruchamiające mogą mieć wpływ na uzyskaną szerokość światła przejścia drzwi. Należy to 
uwzględnić przy projektowania konstrukcji drzwi.
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OKUCIA DO DRZWI
Zestawy spełniające normę 

PN-EN 1125

ZESTAW DŹWIGNIA (EPN 900 IV) - KLAMKA

Zestawy spełniające normę PN-EN 1125

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

W skład zestawu wchodzi:
- dźwignia paniczna do skrzydła czynnego

- pręt poziomy (rura) o przekroju płasko-owalnym 

o długości (X):

1150mm - dla drzwi o szerokości skrzydła do 1400mm

- trzpień dzielony 9x9mm

- klamka z mechanizmem powrotnym w rozetce klamki w 

zakresie 0-90° , oraz z zatrzaskiem sprężynowym co 90° (TYP 

D116)

- rozeta owalna (opcjonalnie w zależności od numeru głównego)

Właściwości:
- rozstaw między trzpieniem a wkładką PZ 92mm

- kąt obrotu trzpienia 30°

- dla drzwi o max. szerokości skrzydła do 1400mm

- głębokość osadzenia trzpienia w mechaniźmie 

dźwigni panicznej Y=13mm

- klamka ze stali nierdzewnej

- głębokość osadzenia trzpienia w klamce drzwiowej 

Yi=34mm

nr esco j.m. wykonanie boczki/pręt opis

22-558923 - W* KPL stal nierdzewna / stal nierdzewna bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-558931 - W* KPL srebrne / stal nierdzewna bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-558940 - W* KPL czarne / stal nierdzewna bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-558958 - W* KPL stal nierdzewna / stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-558966 - W* KPL srebrne / stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-558974 - W* KPL czarne / stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-558982 - W* KPL stal nierdzewna / stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - klasa C

22-558990 - W* KPL srebrne / stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - klasa C

22-559008 - W* KPL czarne / stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - klasa C
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Uwaga: Elementy uruchamiające mogą mieć wpływ na uzyskaną szerokość światła przejścia drzwi. Należy to 
uwzględnić przy projektowania konstrukcji drzwi.
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OKUCIA DO DRZWI
Zestawy spełniające normę 

PN-EN 1125

ZESTAW DŹWIGNIA (EPN 900 IV) - GAŁKA
W skład zestawu wchodzi:
- dźwignia paniczna do skrzydła czynnego

- pręt poziomy (rura) o przekroju płasko-owalnym o długości (X):

1150mm - dla drzwi o szerokości skrzydła do 1400mm

- specjalny trzpień 9mm z końcówką gwintowaną

- gałka zakończona kulą o średnicy 50mm (TYP K160)

- rozeta owalna (opcjonalnie w zależności od numeru głównego)

Właściwości:
- rozstaw między trzpieniem a wkładką PZ 92mm

- kąt obrotu trzpienia 30°

- dla drzwi o max. szerokości skrzydła do 1400mm

- głębokość osadzenia trzpienia w mechaniźmie 

dźwigni panicznej Y=13mm

- gałka ze stali nierdzewnej

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.
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nr esco j.m. wykonanie boczki/pręt opis

22-559016 - W* KPL stal nierdzewna / stal nierdzewna bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-559024 - W* KPL srebrne / stal nierdzewna bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-559032 - W* KPL czarne / stal nierdzewna bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-559040 - W* KPL stal nierdzewna / stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-559059 - W* KPL srebrne / stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-559067 - W* KPL czarne / stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-559083 - W* KPL stal nierdzewna / stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - klasa C

22-559091 - W* KPL srebrne / stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - klasa C

22-559105 - W* KPL czarne / stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - klasa C

Uwaga: Elementy uruchamiające mogą mieć wpływ na uzyskaną szerokość światła przejścia drzwi. Należy to 
uwzględnić przy projektowania konstrukcji drzwi.
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OKUCIA DO DRZWI
Zestawy spełniające normę 

PN-EN 1125

ZESTAW DŹWIGNIA (EPN 900 IV) - (NA SKRZYDŁO BIERNE)

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

W skład zestawu wchodzi:
- dźwignia paniczna do skrzydła biernego

- pręt poziomy (rura) o przekroju płasko-owalnym o długości (X):

1150mm - dla drzwi o szerokości skrzydła do 1400mm

- trzpień 9x9mm

- wypychacz

Właściwości:
- rozstaw między trzpieniem a wkładką PZ 92mm

- kąt obrotu trzpienia 40°

- dla drzwi o max. szerokości skrzydła do 1400mm

- głębokość osadzenia trzpienia w mechaniźmie 

dźwigni panicznej Y=13mm

nr esco j.m. wykonanie boczki/pręt

22-559113 - W* KPL stal nierdzewna / stal nierdzewna

22-559121 - W* KPL srebrne / stal nierdzewna

22-559130 - W* KPL czarne / stal nierdzewna

Obowiązkiem producenta drzwi jest sprawdzenie konstrukcji zespołu drzwiowego wraz z jego wyposażeniem pod 
kątem możliwości równoczesnego, bezkolizyjnego otwarcia obydwu skrzydeł.
W celu weryfi kacji poprawności doboru okuć prosimy o kontakt z działem technicznym esco Polska.

UWAGA: zestaw dostępny tylko dla wybranych 
wariantów.

Uwaga: Elementy uruchamiające mogą mieć wpływ na uzyskaną szerokość światła przejścia drzwi. Należy to 
uwzględnić przy projektowania konstrukcji drzwi.
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OKUCIA DO DRZWI
Zestawy spełniające normę 

PN-EN 1125

ZESTAW DŹWIGNIA (EPN 950) + 
W skład zestawu wchodzi:
- dźwignia paniczna do skrzydła czynnego

- pręt poziomy (rura) o przekroju płasko-owalnym o długości (X):

1150mm - dla drzwi o szerokości skrzydła do 1400mm

- trzpień 9x9mm

- rozeta owalna 2 szt. (opcjonalnie w zależności od numeru 

głównego)

Właściwości:
- dla drzwi o max. szerokości skrzydła do 1400mm

- głębokość osadzenia trzpienia w mechaniźmie 

dźwigni panicznej Y=30mm

- kąt obrotu trzpienia 30°

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.
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nr esco j.m. wykonanie sztangi opis

22-814917 - W* KPL stal nierdzewna bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-814929 - W* KPL srebrny bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-814941 - W* KPL stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-814956 - W* KPL srebrny z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-814972 - W* KPL stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - klasa C

22-814987 - W* KPL srebrny z wkładką cylindryczną - klasa C
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Uwaga: Elementy uruchamiające mogą mieć wpływ na uzyskaną szerokość światła przejścia drzwi. Należy to 
uwzględnić przy projektowania konstrukcji drzwi.
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OKUCIA DO DRZWI
Zestawy spełniające normę 

PN-EN 1125

ZESTAW DŹWIGNIA (EPN 950) - KLAMKA

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

W skład zestawu wchodzi:
- dźwignia paniczna do skrzydła czynnego

- pręt poziomy (rura) o przekroju płasko-owalnym 

o długości (X):

1150mm - dla drzwi o szerokości skrzydła do 1400mm

- trzpień dzielony 9x9mm

- klamka z mechanizmem powrotnym w rozetce klamki w zakresie 

0-90° , oraz z zatrzaskiem sprężynowym co 90° (TYP D116)

- rozeta owalna 2 szt. (opcjonalnie w zależności od numeru 

głównego)

Właściwości:
- kąt obrotu trzpienia 30°

- dla drzwi o max. szerokości skrzydła do 1400mm

- głębokość osadzenia trzpienia w mechaniźmie 

dźwigni panicznej Y=30mm

- głębokość osadzenia trzpienia w klamce drzwiowej 

Yi=34mm
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nr esco j.m. wykonanie sztangi wykonanie klamki opis

22-814922 - W* KPL stal nierdzewna stal nierdzewna bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-814934 - W* KPL srebrny Al-EV1 bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-814949 - W* KPL stal nierdzewna stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-814967 - W* KPL srebrny Al-EV1 z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-814984 - W* KPL stal nierdzewna stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - klasa C

22-815025 - W* KPL srebrny Al-EV1 z wkładką cylindryczną - klasa C

Uwaga: Elementy uruchamiające mogą mieć wpływ na uzyskaną szerokość światła przejścia drzwi. Należy to 
uwzględnić przy projektowania konstrukcji drzwi.
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OKUCIA DO DRZWI
Zestawy spełniające normę 

PN-EN 1125

ZESTAW DŹWIGNIA (EPN 950) - GAŁKA
W skład zestawu wchodzi:
- dźwignia paniczna do skrzydła czynnego

- pręt poziomy (rura) o przekroju płasko-owalnym o długości (X):

1150mm - dla drzwi o szerokości skrzydła do 1400mm

- specjalny trzpień 9mm z końcówką gwintowaną

- gałka zakończona kulą o średnicy 50mm (TYP K160)

- rozeta owalna 2 szt. (opcjonalnie w zależności od numeru głównego)

Właściwości:
- dla drzwi o max. szerokości skrzydła do 

1400mm

- głębokość osadzenia trzpienia w mechaniź-

mie dźwigni panicznej Y=30mm

- kąt obrotu trzpienia 30°

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.
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nr esco j.m. wykonanie sztangi wykonanie gałki opis

22-814924 - W* KPL stal nierdzewna stal nierdzewna bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-814937 - W* KPL srebrny Al-EV1 bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-814951 - W* KPL stal nierdzewna stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-814969 - W* KPL srebrny Al-EV1 z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-814992 - W* KPL stal nierdzewna stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - klasa C

22-815028 - W* KPL srebrny Al-EV1 z wkładką cylindryczną - klasa C

Uwaga: Elementy uruchamiające mogą mieć wpływ na uzyskaną szerokość światła przejścia drzwi. Należy to 
uwzględnić przy projektowania konstrukcji drzwi.
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OKUCIA DO DRZWI
Zestawy spełniające normę 

PN-EN 1125

ZESTAW DŹWIGNIA (EPN 950) (NA SKRZYDŁO BIERNE)

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

W skład zestawu wchodzi:
- dźwignia paniczna do skrzydła biernego

- pręt poziomy (rura) o przekroju płasko-owalnym o długości (X):

1150mm - dla drzwi o szerokości skrzydła do 1400mm

- trzpień 9x9mm

- wypychacz

Właściwości:
- dla drzwi o max. szerokości skrzydła do 1400mm

- głębokość osadzenia trzpienia w mechaniźmie 

dźwigni panicznej Y=30mm

- kąt obrotu trzpienia 45°
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nr esco j.m. wykonanie sztangi

22-814928 - W* KPL stal nierdzewna

22-814943 - W* KPL srebrny
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Obowiązkiem producenta drzwi jest sprawdzenie konstrukcji zespołu drzwiowego wraz z jego wyposażeniem pod 
kątem możliwości równoczesnego, bezkolizyjnego otwarcia obydwu skrzydeł.
W celu weryfi kacji poprawności doboru okuć prosimy o kontakt z działem technicznym esco Polska.

UWAGA: zestaw dostępny tylko dla 
wybranych wariantów.

Uwaga: Elementy uruchamiające mogą mieć wpływ na uzyskaną szerokość światła przejścia drzwi. Należy to 
uwzględnić przy projektowania konstrukcji drzwi.
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Zestawy spełniające normę 

PN-EN 1125

ZESTAW SZTANGA (EPN 2000) +

W skład zestawu wchodzi:

- sztanga naciskowa paniczna o długości 1450mm - dla drzwi o 

szerokości skrzydła do 1500mm

- trzpień 9x9mm

- rozeta owalna 2 szt. (opcjonalnie w zależności od numeru 

głównego)

Właściwości:

- kąt obrotu trzpienia regulowany

- dla drzwi o max. szerokości skrzydła do 1500mm

- głębokość osadzenia trzpienia w mechaniźmie 

sztangi panicznej Y=30mm

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.
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nr esco j.m. wykonanie sztangi opis

22-814932 - W* KPL stal nierdzewna bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-814958 - W* KPL srebrny bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-815017 - W* KPL stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-815033 - W* KPL srebrny z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-815042 - W* KPL stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - klasa C

22-815062 - W* KPL srebrny z wkładką cylindryczną - klasa C

ZESTAW SZTANGA (EPN 2000) (NA SKRZYDŁO BIERNE)

5
0
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W skład zestawu wchodzi:

- sztanga naciskowa paniczna o długości 1450mm - dla drzwi o 

szerokości skrzydła do 1500mm

- trzpień 9x9mm

- wypychacz

Właściwości:

- kąt obrotu trzpienia regulowany

- dla drzwi o max. szerokości skrzydła do 1500mm

- głębokość osadzenia trzpienia w mechaniźmie 

sztangi panicznej Y=30mm
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nr esco j.m. wykonanie sztangi

22-814963 - W* KPL stal nierdzewna

22-814976 - W* KPL srebrny

Obowiązkiem producenta drzwi jest sprawdzenie konstrukcji zespołu drzwiowego wraz z jego wyposażeniem pod 

kątem możliwości równoczesnego, bezkolizyjnego otwarcia obydwu skrzydeł.

W celu weryfi kacji poprawności doboru okuć prosimy o kontakt z działem technicznym esco Polska.

UWAGA: zestaw dostępny tylko dla 

wybranych wariantów.

Uwaga: Elementy uruchamiające mogą mieć wpływ na uzyskaną szerokość światła przejścia drzwi. Należy to 

uwzględnić przy projektowania konstrukcji drzwi.
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OKUCIA DO DRZWI

Zestawy spełniające normę 

PN-EN 1125

ZESTAW SZTANGA (EPN 2000) - KLAMKA

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

W skład zestawu wchodzi:

- sztanga naciskowa paniczna do skrzydła czynnego o długości 

1450mm - dla drzwi o szerokości skrzydła do 1500mm

- trzpień dzielony 9x9mm

- klamka z mechanizmem powrotnym w rozetce klamki w zakresie 

0-90° , oraz z zatrzaskiem sprężynowym co 90° (TYP D116)

- rozeta owalna 2 szt. (opcjonalnie w zależności od numeru 

głównego)

Właściwości:

- kąt obrotu trzpienia regulowany

- dla drzwi o max. szerokości skrzydła do 1500mm

- głębokość osadzenia trzpienia w mechaniźmie 

sztangi panicznej Y=30mm

- głębokość osadzenia trzpienia w klamce drzwiowej 

Yi=34mm
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nr esco j.m. wykonanie sztangi wykonanie klamki opis

22-814947 - W* KPL stal nierdzewna stal nierdzewna bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-815022 - W* KPL srebrny Al-EV1 bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-815038 - W* KPL stal nierdzewna stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-815046 - W* KPL srebrny Al-EV1 z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-815051 - W* KPL stal nierdzewna stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - klasa C

22-815064 - W* KPL srebrny Al-EV1 z wkładką cylindryczną - klasa C

Uwaga: Elementy uruchamiające mogą mieć wpływ na uzyskaną szerokość światła przejścia drzwi. Należy to 

uwzględnić przy projektowania konstrukcji drzwi.
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OKUCIA DO DRZWI

Zestawy spełniające normę 

PN-EN 1125

ZESTAW SZTANGA (EPN 2000) - GAŁKA

W skład zestawu wchodzi:

- sztanga naciskowa paniczna do skrzydła czynnego o długości 

1450mm - dla drzwi o szerokości skrzydła do 1500mm

- specjalny trzpień 9mm z końcówką gwintowaną

- gałka zakończona kulą o średnicy 50mm (TYP K160)

- rozeta owalna 2 szt. (opcjonalnie w zależności od numeru głównego)

Właściwości:

- kąt obrotu trzpienia regulowany

- dla drzwi o max. szerokości skrzydła do 

1500mm

- głębokość osadzenia trzpienia w mechaniźmie 

sztangi panicznej Y=30mm

* Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profi li - lista wariantów dostępna na ostatniej stronie.

nr esco j.m. wykonanie sztangi wykonanie gałki opis

22-814925 - W* KPL stal nierdzewna stal nierdzewna bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-814964 - W* KPL srebrny Al-EV1 bez wkładki cylindrycznej i rozet

22-815011 - W* KPL stal nierdzewna stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-815035 - W* KPL srebrny Al-EV1 z wkładką cylindryczną - bezklasowa

22-815049 - W* KPL stal nierdzewna stal nierdzewna z wkładką cylindryczną - klasa C

22-815053 - W* KPL srebrny Al-EV1 z wkładką cylindryczną - klasa C
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Uwaga: Elementy uruchamiające mogą mieć wpływ na uzyskaną szerokość światła przejścia drzwi. Należy to 

uwzględnić przy projektowania konstrukcji drzwi.
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Samozamykacz górny z szyną ślizgową do drzwi 2 skrzydłowych 
z regulatorem kolejności zamykania
  (bez blokady położenia otwartego)

Samozamykacz górny proponowany do drzwi przymykowych zewnętrznych

Właściwości:
- montaż podstawowy po stronie zawias (B)
- siła zamykania wg PN-EN 1154:2002 na skrzydle:
  czynnym - regulowana EN 2-5 (max. szerokość 1250mm)
  biernym - stała EN 4 (max. szerokość 1100mm)
- regulowane tłumienie otwierania zaworem hydraulicznym
  od 70° skrzydło czynne
- regulowane opóźnienie zamykania zaworem hydraulicznym
  od 120° do 70° skrzydło czynne
- regulowana prędkość zamykania zaworem 
  hydraulicznym w zakresie:
  180°–15°
  15°– 0° (dobicie)
- płyta montażowa
- min. skrzydło bierne 370mm
- szerokość drzwi w osi zawiasów 1350 – 2350mm*

Samozamykacz górny z szyną ślizgową do drzwi 2 skrzydłowych 
z regulatorem kolejności zamykania
  (bez blokady położenia otwartego)

Samozamykacz górny proponowany do drzwi przymykowych wewnętrznych

Właściwości:
- montaż podstawowy po stronie zawias (B)
- siła zamykania wg PN-EN 1154:2002 na skrzydle:
  czynnym - regulowana EN 1-4 (max. szerokość 1100mm)
  biernym - stała EN 4 (max. szerokość 1100mm)
- regulowana prędkość zamykania zaworem 
  hydraulicznym w zakresie: 
  180°–15°
  15°– 0° (dobicie)
- płyta montażowa
- min. skrzydło bierne 370mm
- szerokość drzwi w osi zawiasów 1350 – 2200mm*

* Szerokość drzwi wg PN-EN 1154:2002 (standardowa szerokość drzwi dla szyny GSR/V 1350-2500mm).

nr esco j.m. DIN kolor
16-812154 szt. L/R srebrny

nr esco j.m. DIN kolor
16-812155 szt. L/R srebrny
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stan: 06.2016

Samozamykacz górny z szyną ślizgową do drzwi 2 skrzydłowych 
z regulatorem kolejności zamykania
  (bez blokady położenia otwartego)

Samozamykacz górny proponowany do drzwi przymykowych zewnętrznych

Właściwości:
- montaż podstawowy po stronie przeciwnej do zawias (G)
- siła zamykania wg PN-EN 1154:2002 na skrzydle:
  czynnym - regulowana EN 2-5 (max. szerokość 1250mm)
  biernym - stała EN 3 (max. szerokość 950mm)
- regulowane tłumienie otwierania zaworem hydraulicznym
  od 70° skrzydło czynne
- regulowane opóźnienie zamykania zaworem hydraulicznym
  od 120° do 70° skrzydło czynne
- regulowana prędkość zamykania zaworem 
  hydraulicznym w zakresie:
  145°–15°
  15°– 0° (dobicie)
- płyta montażowa
- min. skrzydło bierne 600mm
- szerokość drzwi w osi zawiasów 1500 – 2200mm*

Samozamykacz górny z szyną ślizgową do drzwi 2 skrzydłowych 
z regulatorem kolejności zamykania
  (bez blokady położenia otwartego)

Samozamykacz górny proponowany do drzwi przymykowych wewnętrznych

Właściwości:
- montaż podstawowy po stronie przeciwnej do zawias (G)
- siła zamykania wg PN-EN 1154:2002 
  czynnym - regulowana EN 1-4 (max. szerokość 1100mm)
  biernym - stała EN 3 (max. szerokość 950mm)
- regulowana prędkość zamykania zaworem 
  hydraulicznym w zakresie: 
  145°–15°
  15°– 0° (dobicie)
- płyta montażowa
- min. skrzydło bierne 600mm
- szerokość drzwi w osi zawiasów 1500 – 2050mm*

* Szerokość drzwi wg PN-EN 1154:2002 (standardowa szerokość drzwi dla szyny GSR/V/BG 1500-2500mm).

nr esco j.m. DIN kolor
16-815073 szt. L/R srebrny

nr esco j.m. DIN kolor
16-815074 szt. L/R srebrny
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Wypychacz skrzydła czynnego
Zastosowanie:
- do drzwi dwuskrzydłowych
- wypycha skrzydło czynne przy ewakuacji skrzydłem biernym
- do drzwi lewych i prawych

Koordynator kolejności zamykania SR 390
Zastosowanie:
- koordynator kolejności zamykania stosowany jest do drzwi 
  dwuskrzydłowych wyposażonych w samozamykacze drzwiowe
- nadaje prawidłową kolejność zamykania drzwi:
  pierwsze zamyka się skrzydło bierne, potem skrzydło czynne
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- montaż na ramie drzwiowej
- koordynator zamykania wyposażony w układ teleskopowy
- montaż do drzwi aluminiowych, stalowych i z PVC

nr esco j.m. kolor opis
22-805326 szt. srebrny wypychacz skrzydła czynnego
22-812078 KPL srebrny wypychacz skrzydła czynnego + najazd

nr esco j.m. wykonanie opis

22-244627 szt. stal ocynkowana regulator kolejności 
zamykania SR390
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Mulda podłogowa 9651 stała
Zastosowanie:
- mulda podłogowa stosowana do ryglowania dolnego drzwi
  dwuskrzydłowych w posadzce
- dla drzwi lewych i prawych
- współpracuje z prętem ryglującym o średnicy 10mm 9647

Mulda podłogowa 9652 regulowana Zastosowanie:
- mulda podłogowa stosowana do ryglowania dolnego drzwi
  dwuskrzydłowych w posadzce
- dla drzwi lewych i prawych
- współpracuje z prętem ryglującym o średnicy 10mm 9647
- regulacja 3mm

Mulda podłogowa 9656 regulowana
Zastosowanie:
- mulda podłogowa stosowana do ryglowania dolnego
  drzwi dwuskrzydłowych w posadzce
- dla drzwi lewych i prawych
- współpracuje z prętem ryglującym 
  o średnicy 10mm 9647
- regulacja 2mm

nr esco j.m. wykonanie opis
22-625701 szt. stal nierdzewna mulda podłogowa stała

nr esco j.m. wykonanie opis
22-625710 szt. stal nierdzewna mulda podłogowa regulowana

nr esco j.m. wykonanie opis
22-808337 szt. stal nierdzewna mulda podłogowa regulowana
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Napięcie znamionowe: 10-24V AC/DC
Oporność cewki: 43Ω
Pobór prądu:
175mA – przy zasilaniu 10V AC
250mA – przy zasilaniu 12V AC
500mA – przy zasilaniu 24V AC
230mA – przy zasilaniu 10V DC
280mA – przy zasilaniu 12V DC
560mA – przy zasilaniu 24V DC

Napięcie znamionowe: 12V lub 24V DC
Oporność cewki: 70Ω lub 230Ω
Pobór prądu: 175mA lub 120mA

Elektrozaczepy do drzwi bez odporności ogniowej i funkcji ewakuacji

- do odblokowywania drzwi w systemach 
kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych

- symetryczny
- grubość 18,5mm
- zapadka promieniowa
- system wyprowadzenia zapadki
- siła trzymania 3230N
- otwarcie pod naporem na zapadkę, max.:
  250N – przy zasilaniu 12V AC
  360N – przy zasilaniu 24V AC
  55N – przy zasilaniu 12V DC
  220N – przy zasilaniu 24V DC
- możliwa praca ciągła przy zasilaniu 11-13V DC
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)

Elektrozaczepy standardowe

Elektrozaczepy rewersyjne

Zastosowanie:

Własności:

- do odblokowywania drzwi w systemach 
kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych

- symetryczny
- grubość 18,5mm
- zapadka promieniowa
- system wyprowadzenia zapadki
- siła trzymania 3230N
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)

Zastosowanie: Własności:

nr esco j.m. DIN wariant
24-861091 szt. L/R bez pamięci, bez mechanicznego odryglowania
24-861092 szt. L/R z pamięcią, bez mechanicznego odryglowania
24-861093 szt. L/R bez pamięci, z mechanicznym odryglowaniem
24-861094 szt. L/R z pamięcią i mechanicznym odryglowaniem

24-861096 szt. L/R z monitoringiem, bez pamięci, bez mechanicznego
odryglowania

nr esco j.m. DIN wariant
24-861097 szt. L/R 12VDC, 175mA
24-861098 szt. L/R 24VDC, 120mA
24-861099 szt. L/R 12VDC, 175mA, z monitoringiem
24-861100 szt. L/R 24VDC, 120mA, z monitoringiem
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Elektrozaczepy do drzwi ewakuacyjnych w tym 
o odporności ogniowej

Elektrozaczep do drzwi ewakuacyjnych w tym o odporności ogniowej
wg. normy PN-EN 1125 lub PN-EN 179 TYP 118F.13
Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w 
systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych
- do drzwi przeciwpożarowych

Własności:
- symetryczny
- grubość 18.5mm
- zapadka promieniowa
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- możliwość zasilania prądem stałym i zmiennym - AC/DC
- wykonanie w systemie ProFix 2
- odpornośc na włamanie 3000N

Elektrozaczepy do drzwi ewakuacyjnych bez odporności ogniowej
wg. normy PN-EN 1125 lub PN-EN 179 TYP 118.13
Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w 
systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych

Własności:
- symetryczny
- grubość 18,5mm
- zapadka promieniowa
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- możliwość zasilania prądem stałym i zmiennym - AC/DC
- odpornośc na włamanie 3000N
- otwarcie pod naciskiem na zapadkę 200N (12VAC)
- wykonanie w systemie ProFix 2
Napięcie znamionowe: 10-24V AC/DC
Oporność cewki: 43Ω
Pobór prądu: 250mA(12VAC) max. 560mA

Napięcie znamionowe: 10-24V AC/DC
Oporność cewki: 9,2Ω
Pobór prądu: max. 230mA

nr esco j.m. DIN wariant
24-365955 szt. L/R bez mechanicznego odryglowania

nr esco j.m. DIN wariant
24-788830 szt. L/R bez mechanicznego odryglowania
24-788848 szt. L/R z mechanicznym odryglowaniem
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dobory okuć

Legenda i objaśnienia

UWAGA:

Wytyczne dotyczące skrzydeł drzwiowych zawarte w niniejszym katalogu odnoszą się do parametrów technicz-

nych okuć. Przy projektowaniu konstrukcji, producent drzwi powinien uwzględniać wytyczne systemodawcy pro-

fi li jak również obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego w zakresie maksymalnych wymiarów skrzydeł 

i ilości punktów ryglujących.

Firma esco zastrzega sobie prawo do zmian w kompletacjach jak również specyfi kacji technicznej produktów 

znajdujących się w niniejszym katalogu.

1 T 1 TE

1 1 E

2 2 E

2 T 2 TE

RR-M

BZ (GFF) - Blokada Zapadki - mechanizm umożliwiający zablokowanie zapadki w pozycji schowanej, aż do momentu 

zwolnienia jej za pomocą klucza. Nie należy stosować w drzwiach dymoszczelnych i o odporności ogniowej.

zamek zapadkowo-ryglowy do 

drzwi lewych i prawych, 

1-no i 2-skrzydłowych

zamek rolkowo-ryglowy do 

drzwi lewych i prawych, 

1-no i 2-skrzydłowych

zamek zapadkowy do drzwi 

lewych i prawych, 

1-no i 2-skrzydłowych

zamek ryglowy do 

drzwi lewych i prawych, 

1-no i 2-skrzydłowych

zamek z blachą 

zaczepową i zestawem 

podkładek (dostosowanych do 

danej serii profi li) do drzwi

jednoskrzydłowych

zamek z przeciwkasetą

i zestawem podkładek

(dostosowanych do

danej serii profi li) do drzwi

dwuskrzydłowych

zamek z górnym ryglowaniem 

z blachą zaczepową i 

zestawem podkładek 

(dostosowanych do danej serii 

profi li) do drzwi

jednoskrzydłowych

zamek z górnym ryglowaniem 

z przeciwkasetą i 

zestawem podkładek 

(dostosowanych do danej serii 

profi li) do drzwi

dwuskrzydłowych

manualne ryglowanie 

skrzydła biernego

zamek z blachą 

zaczepową (pod elektrozaczep) 

i zestawem podkładek 

(dostosowanych do danej serii profi li)

do drzwi jednoskrzydłowych

zamek z przeciwkasetą

(z elektrozaczepem) 

i zestawem podkładek 

(dostosowanych do danej serii profi li)

do drzwi dwuskrzydłowych

zamek z górnym ryglowaniem z

blachą zaczepową (pod 

elektrozaczep) i zestawem 

podkładek (dostosowanych do danej 

serii profi li) do drzwi 

jednoskrzydłowych

zamek z górnym ryglowaniem z 

przeciwkasetą (z 

elektrozaczepem) i zestawem 

podkładek (dostosowanych do danej 

serii profi li)do drzwi 

dwuskrzydłowych

automatyczne ryglowanie 

skrzydła biernego

BZ (FF) - Blokada Zapadki - mechanizm umożliwiający zablokowanie zapadki w pozycji schowanej, aż do momentu 

zwolnienia jej. Nie należy stosować w drzwiach dymoszczelnych i o odporności ogniowej.

stan 08.2017

strona: 21.00.69
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OKUCIA DO DRZWI

dobory okuć

Legenda i objaśnienia

UWAGA:

Wytyczne dotyczące skrzydeł drzwiowych zawarte w niniejszym katalogu odnoszą się do parametrów technicz-

nych okuć. Przy projektowaniu konstrukcji, producent drzwi powinien uwzględniać wytyczne systemodawcy 

profi li jak również obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego w zakresie maksymalnych wymiarów 

skrzydeł i ilości punktów ryglujących.

Firma esco zastrzega sobie prawo do zmian w kompletacjach jak również specyfi kacji technicznej produktów 

znajdujących się w niniejszym katalogu.

1 1E

1 A 2 

2 A

SL

haki

hako - bolce

zasuwnica z blachami 

zaczepowymi i zestawem 

podkładek (dostosowanych do 

danej serii profi li) do drzwi

jednoskrzydłowych

zapadki

samoryglująca

zasuwnica z blachami 

zaczepowymi (pod elektrozaczep) i 

zestawem podkładek (dostosowanych 

do danej serii profi li) do drzwi

jednoskrzydłowych

zasuwnica elektromotoryczna (z 

silnikiem) z blachami zaczepowymi i 

zestawem podkładek (dostosowanych 

do danej serii profi li) do drzwi

jednoskrzydłowych

zasuwnica z przeciwkasetą, blachami 

zaczepowymi i zestawem 

podkładek (dostosowanych do 

danej serii profi li) do drzwi

dwuskrzydłowych

zasuwnica elektromotoryczna (z 

silnikiem) z przeciwkasetą, blachami 

zaczepowymi i zestawem podkładek 

(dostosowanych do danej serii profi li) 

do drzwi dwuskrzydłowych

Przydatny do stosowania w 

drzwiach o odporności ogniowej

Przydatny do stosowania w 

drzwiach z funkcją ewakuacji

Funkcja awaryjna PN-EN179.

Funkcja paniczna PN-EN1125.

z silnikiem elektrycznym

stan 10.2017

strona: 21.00.70
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OKUCIA DO DRZWI

Dobory okuć

LISTA DOSTĘPNYCH WARIANTÓW

system seria profi li nr profi lu skrzydła czynnego / 

skrzydła pojedyńczego

nr profi lu skrzydła 

biernego

dorn 

S-15

dorn 

M-15

wariant

Ponzio PE50 5243 x; 5244 x 5243 x 35mm - 1912

PE50 wrębowy 5343 x; 5344 x 5343 x 35mm - 1922

PT52 5072 x; 5071 x 5072 x 35mm - 1932

PT60 6047 x; 6046 x 6047 x 35mm - 1942

PE68 6764 x; 6765 x; 6735 x 6764 x; 6734 x 35mm 34mm 1952

PE78 7864 x; 7865 x; 7834 x; 7835 x 7864 x; 7834 x 35mm 34mm 1962

PE78EI 7957 x 7957 x 35mm 34mm 1972

Yawal PBI50N 01.24082.x; 01.24096.x 01.24082.x 35mm - 2012

TM62 04.24078.x; 04.24092.x 04.14078.x 30mm - 2021

04.24084.x; 04.24098.x 04.24084.x 35mm 34mm 2022

TM62 wrębowy 04.24603.x; 04.24103.x 04.14074.x; 04.14574.x 35mm - 2032

TM74 28.24092.x 28.14053.x 30mm - 2041

08.24084.x; 08.24098.x 08.14084.x; 08.14078.x 35mm 34mm 2042

TM77HI 18.24092.9 18.24078.9 30mm - 2051

18.24084.x; 18.24098.x; 

18.24092.x

18.24084.x 35mm 34mm 2052

TM75EI 06.24072.x 06.24072.x 35mm 34mm 2062

Aluprof MB45 K430036X K413915X 30mm - 1041

K415226X; K415225X K415225X 35mm - 1042

MB59S K518169X; K518168X K518168X; K518169X 35mm - 1052

MB104 K519171 K519161 35mm 34mm 1082

MB60 K518084X; K518083X; K518338X; 

K518337X

K518083X; K518056X 35mm 34mm 1012

MB70 K518115X; K518114X; K518335X; 

K518336X

K518114X; K518115X 35mm 34mm 1022

MB86 K718740X; K718741X; K718742X; 

K718743X

K718731X 30mm - 1031

K718756X; K718744X; K718745X; 

K718746X; K718747X; K718748X; 

K718749X; K718750X; K718751X; 

K518746X

K718744X; K718745X; 

K718746X; K718747X; 

K518731X; K518744X

35mm 34mm 1032

MB60EI K518390X; K518391X K518385X; K518386X; 

K518387X; K518388X

30mm - 1071

MB78EI K518138X K518138X 35mm 34mm 1062

Aliplast Imperial 800 IP824; IP825 IP825 30mm - 1731

Imperial 800 IP824; IP825 IP825 - 34mm 1732

Superial 800 SP824; SP825 SP825 30mm - 1741

Superial 800 SP824; SP825 SP825 - 34mm 1742

v1.1
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ZAMKI PROFILOWE
zapadkowo-ryglowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 21.09.2012

ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- na trzpień 8 mm
- rygiel wysuwany, skok 15 mm
- jednostopniowy wysuw rygla
- zapadka wyposażona we wkładkę teflonową
- funkcja Wechsel (cofnięcie zapadki przy pomocy klucza)

2,5 x 22 x 244 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-451355 szt. L+R 21mm 23.5mm 22mm
21-451363 szt. L+R 26mm 28.8mm 22mm

2,5 x 24 x 244 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-394416 szt. L+R 30mm 32.5mm 24mm

21.02

D

A S

ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- na trzpień 8 mm
- rygiel wysuwany, skok 20 mm
- jednostopniowy wysuw rygla
- zapadka wyposażona we wkładkę teflonową
- funkcja Wechsel (cofnięcie zapadki przy pomocy klucza)

2,5 x 22 x 244 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-646857 szt. L+R 26mm 28.5mm 22mm
21-646865 szt. L+R 30mm 32.5mm 22mm

ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- na trzpień 8 mm
- rygiel wysuwany, skok 20 mm
- jednostopniowy wysuw rygla
- funkcja Wechsel (cofnięcie zapadki przy pomocy klucza)

3 x 24 x 245 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D

21-282430 szt. L+R 22mm 25mm
21-282448 szt. L+R 27mm 30mm
21-282456 szt. L+R 32mm 35mm



ZAMKI PROFILOWE
zapadkowo-ryglowe

stan: 21.09.2012

ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY
Z WYSUWANYM RYGLEM

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- rygiel wysuwany
- jednostopniowy obrót rygla
- funkcja Wechsel (cofnięcie zapadki przy pomocy klucza)

3 x 23 x 244 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-789992 szt. L+R 27mm 30mm 23mm
21-790001 szt. L+R 32mm 35mm 23mm

21.03

S

ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- na trzpień 8 mm
- jednostopniowy wysuw rygla
- funkcja Wechsel (cofnięcie zapadki przy pomocy klucza)
- wykonanie średniociężkie

3 x 24 x 245 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-244898 szt. L+R 27mm 30mm 24mm
21-227463 szt. L+R 32mm 35mm 24mm

ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY
1438, z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- na trzpień 8 mm
- jednostopniowy wysuw rygla
- funkcja Wechsel (cofnięcie zapadki przy pomocy klucza)

3 x 24 x 245 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN D S

21-394718 szt. L+R 30mm 24mm
21-361780 szt. L+R 35mm 24mm

6 x 24 x 245 mm Blacha U S.nierdzewna
nr esco j.m. DIN D S

21-398012 szt. L+R 30mm 24mm
21-398020 szt. L+R 35mm 24mm



ZAMKI PROFILOWE
zapadkowo-ryglowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 21.09.2012

ZAMEK PROFILOWY ZAPADKOWO-RYGLOWY
z opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- na trzpień 8 mm
- jednostopniowy obrót rygla
- zapadka wyposażona we wkładkę teflonową
- funkcja Wechsel (cofnięcie zapadki przy pomocy klucza)

2,5 x 22 x 244 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-451320 szt. L+R 21mm 23.5mm 22mm
21-413038 szt. L+R 26mm 28.5mm 22mm
21-451339 szt. L+R 30mm 32.5mm 22mm

21.04

ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY
z opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- na trzpień 8 mm
- jednostopniowy obrót rygla
- zapadka wyposażona we wkładkę teflonową
- funkcja Wechsel (cofnięcie zapadki przy pomocy klucza)

6 x 24 x 244 mm Blacha U S.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-451347 szt. L+R 22mm 28mm 24mm
21-413020 szt. L+R 26mm 32mm 24mm

s

ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY
z opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- na trzpień 8 mm
- rygiel opuszczany
- jednostopniowy obrót rygla
- funkcja Wechsel (cofnięcie zapadki przy pomocy klucza)

3 x 24 x 245 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-622524 szt. L+R 27mm 30mm 24mm
21-652512 szt. L+R 32mm 35mm 22mm
21-622559 szt. L+R 32mm 35mm 24mm



ZAMKI PROFILOWE
zapadkowo-ryglowe

stan: 21.09.2012

ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY
z opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- na trzpień 8 mm
- rygiel opuszczany
- jednostopniowy obrót rygla
- funkcja Wechsel (cofnięcie zapadki przy pomocy klucza)

6 x 24 x 245 mm Blacha U S.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D

21-645397 szt. L+R 24mm 30mm
21-622583 szt. L+R 29mm 35mm

21.05
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ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY
greenteQ

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- na trzpień 8 mm
- rygiel wysuwany
- jednostopniowy obrót rygla
- funkcja Wechsel (cofnięcie zapadki przy pomocy klucza)

trzpień 8 mm

3 x 24 x 270 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D

21-801562 szt. L+R 32mm 35mm

trzpień 9 mm

3 x 24 x 270 mm Blacha płaskaS.nierdzewna

nr esco j.m. DIN A D

21-801561 szt. L+R 32mm 35mm



ZAMKI PROFILOWE
rolkowo-ryglowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 21.09.2012

ZAMEK ROLKOWO-RYGLOWY
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- rygiel wysuwany, skok 15 mm
- rolka nylonowa z regulowanym wysuwem
- jednostopniowy wysuw rygla

2,5 x 22 x 244 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-451401 szt. L+R 21mm 23.5mm 22mm
21-451410 szt. L+R 26mm 28.5mm 22mm

2,5 x 24 x 244 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-394424 szt. L+R 30mm 32.5mm 24mm

21.06

ZAMEK ROLKOWO-RYGLOWY
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- rygiel wysuwany, skok 20 mm
- rolka nylonowa z regulowanym wysuwem
- jednostopniowy wysuw rygla

2,5 x 22 x 244 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-654469 szt. L+R 26mm 28.5mm 22mm

ZAMEK ROLKOWO-RYGLOWY
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- rygiel wysuwany, skok 20 mm
- rolka stalowa z regulowanym wysuwem
- jednostopniowy wysuw rygla

3 x 24 x 245 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D

21-282464 szt. L+R 22mm 25mm
21-282472 szt. L+R 27mm 30mm
21-282480 szt. L+R 32mm 35mm



ZAMKI PROFILOWE
rolkowo-ryglowe

stan: 21.09.2012

ZAMEK ROLKOWO-RYGLOWY
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- rygiel wysuwany
- jednostopniowy obrót rygla

3 x 24 x 244 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-841765 szt. L+R 32mm 35mm 24mm

21.07

ZAMEK ROLKOWO-RYGLOWY
1452, z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- na trzpień 8 mm
- jednostopniowy wysuw rygla

3 x 24 x 245 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN D S

21-398578 szt. L+R 30mm 24mm
21-398586 szt. L+R 35mm 24mm

6 x 24 x 245 mm Blacha U S.nierdzewna
nr esco j.m. DIN D S

21-398594 szt. L+R 30mm 24mm
21-398608 szt. L+R 35mm 24mm



ZAMKI PROFILOWE
rolkowo-ryglowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 21.09.2012

ZAMEK ROLKOWO-RYGLOWY
z opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- rolka nylonowa z regulowanym wysuwem
- jednostopniowy obrót rygla

2,5 x 22 x 244 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-451371 szt. L+R 21mm 23.5mm 22mm
21-413003 szt. L+R 26mm 28.5mm 22mm
21-451380 szt. L+R 30mm 32.5mm 22mm

21.08

ZAMEK ROLKOWO-RYGLOWY
z opuszczanym ryglem

Zatosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- rolka nylonowa z regulowanym wysuwem
- jednostopniowy obrót rygla

6 x 24 x 244 mm Blacha U S.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-451398 szt. L+R 22mm 28mm 24mm
21-413011 szt. L+R 26mm 32mm 24mm

s

ZAMEK ROLKOWO-RYGLOWY
z opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- regulowany wysuw rolki 0-12 mm
- rygiel opuszczany
- jednostopniowy obrót rygla

3 x 22 x 245 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-652580 szt. L+R 32mm 35mm 22mm

3 x 24 x 245 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-622532 szt. L+R 27mm 30mm 24mm
21-622567 szt. L+R 32mm 35mm 24mm



ZAMKI PROFILOWE
rolkowo-ryglowe

stan: 21.09.2012

ZAMEK ROLKOWO-RYGLOWY
z opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- regulowany wysuw rolki 0-12 mm
- rygiel opuszczany
- jednostopniowy obrót rygla

6 x 24 x 244 mm Blacha U S.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D

21-645400 szt. L+R 24mm 30mm
21-622591 szt. L+R 29mm 35mm

21.09
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ZAMEK ROLKOWO-RYGLOWY
greenteQ

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- rygiel wysuwany
- jednostopniowy obrót rygla

3 x 24 x 270 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D

21-801559 szt. L+R 32mm 35mm



ZAMKI PROFILOWE
ryglowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 21.09.2012

ZAMEK RYGLOWY
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- rygiel wysuwany, skok 15 mm

2,5 x 22 x 244 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-451444 szt. L+R 21mm 23.5mm 22mm
21-451452 szt. L+R 26mm 28.5mm 22mm

2,5 x 24 x 244 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-395145 szt. L+R 30mm 32.5mm 24mm

21.10

ZAMEK RYGLOWY
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- rygiel wysuwany, skok 20 mm

nr esco j.m. DIN A D S

21-654485 szt. L+R 26mm 28.5mm 22mm

ZAMEK RYGLOWY
Z WYSUWANYM RYGLEM

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- rygiel wysuwany
- jednostopniowy obrót rygla

3 x 23 x 244 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-790010 szt. L+R 27mm 30mm 23mm
21-790028 szt. L+R 32mm 35mm 23mm



ZAMKI PROFILOWE
ryglowe

stan: 21.09.2014

ZAMEK RYGLOWY
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- rygiel wysuwany, skok 20 mm

3 x 24 x 105 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D

21-282499 szt. L+R 22mm 25mm
21-282502 szt. L+R 27mm 30mm
21-282510 szt. L+R 32mm 35mm

21.11

ZAMEK RYGLOWY
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- dwustopniowy wysuw rygla
- wykonanie ciężkie

6 x 24 x 160 mm Blacha U S.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-233129 szt. L+R 23mm 29mm 24mm
21-291951 szt. L+R 28mm 34mm 24mm
21-341819 szt. L+R 33mm 39mm 24mm

ZAMEK RYGLOWY
038R, z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- jednostopniowy wysuw rygla

3 x 24 x 181 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN D S

21-398365 szt. L+R 30mm 24mm
21-398543 szt. L+R 35mm 24mm

6 x 24 x 181 mm Blacha U S.nierdzewna
nr esco j.m. DIN D S

21-398551 szt. L+R 30mm 24mm
21-398560 szt. L+R 35mm 24mm



ZAMKI PROFILOWE
ryglowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 21.09.2012

ZAMEK RYGLOWY
z opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- jednostopniowy obrót rygla

2,5 x 22 x 244 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-451428 szt. L+R 21mm 23.5mm 22mm
21-413054 szt. L+R 26mm 28.5mm 22mm
21-451436 szt. L+R 30mm 32.5mm 22mm

21.12

s

ZAMEK RYGLOWY
z opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- rygiel opuszczany
- jednostopniowy obrót rygla

3 x 22 x 180 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-652571 szt. L+R 32mm 35mm 22mm

3 x 24 x 180 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-622540 szt. L+R 27mm 30mm 24mm
21-622575 szt. L+R 32mm 35mm 24mm

ZAMEK RYGLOWY
z opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- rygiel opuszczany
- jednostopniowy obrót rygla

6 x 24 x 180 mm Blacha U S.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D

21-652490 szt. L+R 24mm 30mm
21-622605 szt. L+R 29mm 35mm



ZAMKI PROFILOWE
ryglowe oraz zapadkowe

stan: 11.2014

ZAMEK RYGLOWY
z opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- jednostopniowe opuszczenie rygla
- wykonanie ciężkie

3 x 24 x 245 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-141011 szt. L+R 22mm 25mm 24mm
21-147214 szt. L+R 27mm 30mm 24mm
21-147222 szt. L+R 32mm 35mm 24mm
21-205060 szt. L+R 37mm 40mm 24mm

21.13
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ZAMEK RYGLOWY
z opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- jednostopniowe opuszczenie rygla

3 x 24 x 290 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-891436 szt. L+R 32mm 35mm 24mm

ZAMEK ZAPADKOWY
bez rygla

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych

- przystosowany do użycia wkładki cylindrycznej
- orzech jednoczęściowy 8mm
- funkcja Wechsel (cofnięcie zapadki przy pomocy klucza)
- blacha czołowa zamka ze stali nierdzewnej, niklowana zapadka

3 x 24 x 245 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-804287 szt. L+R 32mm 35mm 24mm

- dedykowany do drzwi napowietrzających wyposażonych w siłownik 
  ramieniowy  



ZAMKI PROFILOWE
hakowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 21.09.2012

ZAMEK HAKOWY
z opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- stosowany w konstrukcjach drzwi przesuwnych
- jednostopniowy obrót rygla
- blacha zaczepowa 2.5 x 22 mm

2,5 x 22 x 244 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-523925 szt. L+R 21mm 23.5mm 22mm
21-413046 szt. L+R 26mm 28.5mm 22mm
21-523933 szt. L+R 30mm 32.5mm 22mm

21.14

ZAMEK HAKOWY
z opuszcznym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- jednostopniowe opuszczenie haka
- obsługa haka przy pomocy wkładki cylindrycznej PZ
- wykonanie ciężkie

3 x 24 x 245 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-236012 szt. L+R 22mm 25mm 24mm
21-236020 szt. L+R 27mm 30mm 24mm
21-236039 szt. L+R 32mm 35mm 24mm
21-235970 szt. L+R 37mm 40mm 24mm

�

ZAMEK HAKOWY
z opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- obsługa haka przy pomocy klamki drzwiowej
- na trzpień 8 mm

3 x 24 x 245 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D S

21-147443 szt. L+R 32mm 35mm 24mm
21-147451 szt. L+R 37mm 40mm 24mm



ZAMKI PROFILOWE
rolkowe, z ryglem cyrklowym

stan: 21.09.2012

ZAMEK ROLKOWY
bez rygla

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- regulacja rolki 8-16 mm

3 x 24 x 170 mm Blacha płaskaS.nierdzewna

nr esco j.m. DIN

21-889199 szt. L+R

21.15

ZAMEK RYGLOWY
z ryglem cyrkolwym

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- jednostopniowe opuszczenie rygla

nr esco j.m. DIN

21-893510 szt. L+R



ZAMKI PROFILOWE
do drzwi przeciwpożarowcyh

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 21.09.2012

ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY
9602/08; Z WYSUWANYM RYGLEM

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do drzwi przeciwpożarowych

3 x 24 x 245 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D Orzech

21-653438 szt. L+R 27mm 30mm 9mm
21-688444 szt. L+R 32mm 35mm 9mm

Uwaga:
Współpracuje z blachą zaczepową: 21-688460

21.16

ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY
638N; Z WYSUWANYM RYGLEM

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do drzwi przeciwpożarowych

3 x 24 x 245 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D Orzech

21-371203 szt. L+R 27mm 30mm 9mm
21-371190 szt. L+R 32mm 35mm 9mm

Uwaga:
Współpracuje z blachą zaczepową: 21-688460
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ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY
781301 IFZ; Z OPUSZCZANYM RYGLEM

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- blacha czołowa zamka płaska  
- rygiel opadający
- jednostopniowe opuszczanie rygla

3 x 24 x 290 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN A D Orzech

21-857700 szt. L+R 27mm 30mm 8mm
21-843075 szt. L+R 27mm 35mm 8mm

Uwaga:
Współpracuje z blachą zaczepową: 21-843067



BLACHY ZACZEPOWE
do zamków zapadkowo-ryglowych

stan: 07/2011

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków zapadkowo-ryglowych
- do zamków rolkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-702749 szt. L+R 24mm 3mm

21.17

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków zapadkowo-ryglowych
- do zamków rolkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-235512 szt. L+R 24mm 3mm
21-345172 szt. L+R 24mm 3mm

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków zapadkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-389560 szt. L+R 24mm 5mm



BLACHY ZACZEPOWE
do zamków zapadkowo-ryglowych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 01/2015

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków zapadkowo-ryglowych
- do zamków rolkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-702781 szt. L+R 22mm 6mm

21.18.00

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków zapadkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-776289 szt. L+R 24mm 3mm

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków zapadkowo-ryglowych
- do zamków rolkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-391085 szt. L+R 24mm 6mm



BLACHY ZACZEPOWE
do zamków zapadkowo-ryglowych

stan: 09/2011

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- do zamka zapadkowo-ryglowego 1438

3 x 24 x 244 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN

21-398837 szt. L+R

6 x 24 x 244 mm Blacha U S.nierdzewna
nr esco j.m. DIN

21-398667 szt. L+R

21.18.01

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym i opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków zapadkowo-ryglowych
- do zamków rolkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-413097 szt. L+R 22mm 2.5mm

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym i opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków zapadkowo-ryglowych
- do zamków rolkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-413062 szt. L+R 19mm 10mm
21-451487 szt. L+R 22mm 6mm
21-646849 szt. L+R 22mm 8mm
21-413070 szt. L+R 22mm 10mm



BLACHY ZACZEPOWE
do zamków zapadkowo-ryglowych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07/2011

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym i opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków zapadkowo-ryglowych
- do zamków rolkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-451495 szt. L+R 24mm 6mm

21.18.02

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków zapadkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN S

21-652539 szt. L+R 22mm
21-622613 szt. L+R 24mm

BLACHA DO ZAMKA ROLKOWO-RYGLOWEGO
z opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków zapadkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN S

21-652547 szt. L+R 22mm
21-622621 szt. L+R 24mm



BLACHY ZACZEPOWE
do zamków zapadkowo-ryglowych

stan: 07/2011

A

B

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków zapadkowo-ryglowych
- do zamków rolkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-643742 szt. L 24mm 6mm
21-643750 szt. R 24mm 6mm
21-643831 szt. L 24mm 8mm
21-643840 szt. R 24mm 8mm

21.19

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków KVF
- do zamków zapadkowo-ryglowych
- do zamków rolkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-702757 szt. L+R 24mm 3mm

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowch
- do zamków KVF
- do zamków zapadkowo-ryglowych
- do zamków rolkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-700525 szt. L+R 24mm 5mm
21-702790 szt. L+R 24mm 8mm



BLACHY ZACZEPOWE
do zamków zapadkowo-ryglowych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 09/2011

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków zapadkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-387630 szt. L+R 24 mm 3 mm

21.20

BLACHA DO ZAMKA ROLKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- do zamka rolkowo-ryglowego 1452

3 x 24 x 245 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN

21-398853 szt. L+R

Uwaga:
Do uzyskania grubości 6mm można stoswać podkładkę 21-857726

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-HAKOWEGO

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków zapadkowo-hakowych

nr esco j.m. DIN A B

21-300640 szt. L+R 24mm 3mm



BLACHY ZACZEPOWE
do zamków zapadkowo-ryglowych

stan: 09/2011
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BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków zapadkowo-ryglowych
- do systemów przeciwpożarowych PONZIO, ALUPROF

Właściwości:
- umożliwia bezproblemowe wyprowadzenie zapadki zamka poprzez wyeli-
minowanie blokowania w profilu ramowym

nr esco j.m. DIN A B

21-411388 szt. L+R 24 mm 3 mm

21.21.00



BLACHY ZACZEPOWE
do zamków zapadkowo-ryglowych  (elektrozaczep)

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 09/2014

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- do zamka zapadkowo-ryglowego 1438
- do elektrozaczepu

3 x 24 x 244 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN

21-398632 szt. L+R

6 x 24 x 244 mm Blacha U S.nierdzewna
nr esco j.m. DIN

21-398616 szt. L
21-398624 szt. P

21.21.01

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do stosowania z elektrozaczepem typ 118 ProFix 2 
- do zamków zapadkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-369250 szt. L+R 24 mm 3 mm

PODKŁADKA POD BLACHĘ ZACZEPOWĄ
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- do blach zaczepowych z elektrozaczepem
- do blach zaczepowych bez elektrozaczepu
- do drzwi przeciw pożarowych

Właściwości:
- wykonanie: stal nierdzewna
- grubość 3mm

nr esco j.m. DIN

21-359939 szt. L+R

Współpracuje z zaczepem regulowanym nr 398659



BLACHY ZACZEPOWE
do zamków zapadkowo-ryglowych  (elektrozaczep)

stan: 07/2011

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do stosowania z elektrozaczepem typ 118 ProFix 2 
- do zamków zapadkowo-ryglowych

Właściwości:
- umożliwia bezproblemowe wyprowadzenie zapadki zamka poprzez wyeli-
minowanie blokowania w profilu ramowym

nr esco j.m. DIN A B wariant

21-367206 szt. L+R 24 mm 3 mm Yawal 
TM75EI

21-359920 szt. L+R 24 mm 3 mm Aluprof 
MB78EI

21-367214 szt. L+R 24 mm 3 mm Ponzio 
NT78EI

21-369233 szt. L+R 24 mm 3 mm Aluprof 
MB60

21-369241 szt. L+R 24 mm 3 mm Aluprof 
MB70

Uwaga:
Na zamówienie dostępne warianyty dla innych systemów aluminiowych.

21.21.02

Elektrozaczep uniwersalny
z zapadką promieniową

Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi przeciw pożarowych
- do drzwi lewych i prawych

Własności:
- symetryczny
- grubość 16mm
- zapadka promieniowa
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- regulacja zamka F, Fix
- możliwość zasilania prądem stałym i zmiennym - AC/DC
- wykonanie w systemie ProFix 2
- odpornośc na włamanie 3000N

Napięcie znamionowe: 10-24V AC/DC
Pobór prądu: max. 230mA
Oporność cewki: 9,2Ω
Wykonanie w systemie ProFix 2 - montaż bez konieczoności podcinania 
profili od czoła.

nr esco j.m. DIN wariant

24-365955 szt. L+R bez mechanicznego odryglowania

Blachy zaczepowe należy dobierać w zależności od systemu. 
Balcha proponowana 21-789003



BLACHY ZACZEPOWE
do zamków zapadkowo-ryglowych  (elektrozaczep)

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 01/2010

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków KFV
- do elektorzaczepów
- do zamków zapadkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN kolor A B

21-620106 szt. L+R stal ocynkowana 24mm 3mm
21-620114 szt. L+R stal nierdzewna 24mm 3mm

21.22

BLACHA DO ZMAKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa stosowana do drzwi z profili alumiowych i stalowych
- do zamków KFV
- do elektrozaczepów
- do zamków zapadkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-620505 szt. L 22mm 6mm
21-620513 szt. R 22mm 6mm
21-700835 szt. L 24mm 5mm
21-700843 szt. R 24mm 5mm
21-620521 szt. L 24mm 8mm
21-620556 szt. R 24mm 8mm

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do elektorzaczepów
- do zamków zapadkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-293768 szt. L+R 22mm 2.5mm
21-216534 szt. L+R 24mm 3mm



BLACHY ZACZEPOWE
do zamków zapadkowo-ryglowych  (elektrozaczep)

stan: 01/2010

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do elektorzaczepów
- do zamków zapadkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-475319 szt. L+R 24mm 2.5mm

21.23

A

B

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do elektrozaczepów
- do zamka zapadkowo-ryglowego

nr esco j.m. DIN A B

21-643726 szt. L 24mm 6mm
21-643734 szt. R 24mm 6mm
21-643815 szt. L 24mm 8mm
21-643823 szt. R 24mm 8mm

A

B

A

B
BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do elektrozaczepów
- do zamków zapadkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-673358 szt. L 24mm 6mm
21-673340 szt. R 24mm 6mm



BLACHY ZACZEPOWE
do zamków rolkowo-ryglowych i rolkowych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 01/2010

BLACHA DO ZAMKA ROLKOWO-RYGLOWEGO

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków rolkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-390828 szt. L+R 24mm 5mm

21.24

BLACHA DO ZAMKA ROLKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowoa stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- wykonanie średniociężkie
- do zakmów rolkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-216496 szt. L+R 24mm 3mm

BLACHA DO ZAMKA ROLKOWEGO

Zastosowanie:
- blacha stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych

nr esco j.m. DIN A B

21-148024 szt. L+R 24mm 3mm



BLACHY ZACZEPOWE
do zamków ryglowych

stan: 01/2010

BLACHA DO ZAMKA RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-282278 szt. L+R 21.5mm 2.5mm
21-282251 szt. L+R 24mm 2.5mm

21.25

BLACHA DO ZAMKA RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-296236 szt. L+R 24mm 3mm

BLACHA DO ZAMKA RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-389579 szt. L+R 24mm 5mm

BLACHA DO ZAMKA RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-776297 szt. L+R 24mm 3mm



BLACHY ZACZEPOWE
do zamków ryglowych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 01/2010

BLACHA DO ZAMKA RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-409936 szt. L+R 22mm 6mm
21-409944 szt. L+R 24mm 6mm

21.26

BLACHA DO ZAMKA RYGLOWEGO
z opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-413100 szt. L+R 24mm 2.5mm
21-451509 szt. L+R 24mm 6mm
21-413089 szt. L+R 24mm 10mm

BLACHA ZACZEPOWA DO ZAMKÓW HAKOWYCH
z opuszczanym hakiem bądź ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków hakowych
- do zamków ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-241695 szt. L+R 22mm 3mm
21-345199 szt. L+R 24mm 6mm



BLACHY ZACZEPOWE
do zamków ryglowych

stan: 09/2011

BLACHA DO ZAMKA RYGLOWEGO
z opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków ryglowych

nr esco j.m. DIN S

21-652520 szt. L+R 22mm
21-622630 szt. L+R 24mm

21.27

A

B

BLACHA DO ZAMKA RYGLOWEGO
z opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków ryglowych
 

nr esco j.m. DIN A B

21-643769 szt. L+R 24mm 6mm
21-643858 szt. L+R 24mm 8mm

A
B

BLACHA DO ZAMKA RYGLOWEGO
z opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamków ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-349240 szt. L+R 24mm 3mm

BLACHA DO ZAMKA RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- do zamka ryglowego 038R

3 x 24 x 136 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN

21-398870 szt. L+R

6 x 24 x 160 mm Blacha U S.nierdzewna
nr esco j.m. DIN

21-399647 szt. L+R



BLACHY ZACZEPOWE
uniwersalne pod elektrozaczep

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 01/2010

BLACHA ZACZEPOWA DO ELEKTROZACZEPU
PŁASKA

Zastosowanie:
- do stosowania z elektrozaczepami o max szerokości 16mm
- do drzwi z profili aluminiowych i stalowych

nr esco j.m. DIN

21-790400 szt. L+R

21.30

BLACHA ZACZEPOWA DO ELEKTROZACZEPU
TYP U

Zastosowanie:
- do stosowania z elektrozaczepami o max szerokości 16mm
- do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- typ U7x24x2mm

nr esco j.m. DIN

21-841820 szt. L
21-841838 szt. R



BLACHY ZACZEPOWE
podkładki

stan: 03/2010

PODKŁADKA POD BLACHĘ ZACZEPOWĄ

Zastosowanie:
- podkładka umożliwiająca zmniejszenie odległości między zapadką lub 
rolką zamka a blachą zaczepową
- wykonane z tworzywa sztucznego

nr esco j.m. DIN kolor

21-281972 szt. L+R czarny

21.31

PODKŁADKA POD BLACHĘ ZACZEPOWĄ

Zastosowanie:
- podkładka umożliwiająca zmniejszenie odległości między zapadką lub 
rolką zamka a blachą zaczepową
- wykonane z tworzywa sztucznego

nr esco j.m. DIN kolor

21-281980 szt. L+R czarny

MULDA ROLKI ZAMKA ROLKOWEGO

Zastosowanie:
- mulda do blach zaczepowych pod zamki rolkowe
- do drzwi prawych lub lewych
- materiał: tworzywo sztuczne - kolor

nr esco j.m. DIN

21-842303 szt. L+R

Uwaga: Stosować z 21-841846 lub 21-790451



BLACHY ZACZEPOWE
podkładki

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

PODKŁADKA DYSTANSOWA POD ZAMEK

Zastosowanie:
- podkładka umożliwia zmniejszenie odległości między 
  zamkiem, a blachą zaczepową
- do drzwi prawych lub lewych
- materiał: tworzywo sztuczne - kolor czarny
 

nr esco j.m. DIN A B

21-596744 szt. L+R 24mm 7mm
21-857726 szt. L+R 24mm 3mm

21.32

PODKŁADKA UNIWERSALNA POD ZAMKI I BLACHY

Zastosowanie:
- podkładka umożliwia zmniejszenie odległości między
zamkiem, a blachą zaczepową
- do drzwi prawych lub lewych
- materiał: tworzywo sztuczne - kolor czarny
- do systemów wrębowych

nr esco j.m. DIN

21-841811 szt. L+R



ZAMKI PROFILOWE
Mediator

stan: 05/2011
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ZAMEK MEDIATOR

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z
profili aluminiowych i stalowych
- do drzwi napowietrzających
- do drzwi ewakuacyjnych
- do klatek schodowych z kontrolą dostępu

Właściwości:
- automatyczne zaryglowanie drzwi
- dzięki zastosowanej trechnologi, drzwi otwierają się pod naporem
- możliwość pracy jako zamek odryglowany (funkcja zamka rolkowego)
- możliwość podłączenia monitoringu
- możliwość otwierania za pomoca kontroli dostępu oraz klucza
- funkcja wyjścia awaryjnego - zamek zawsze otworzy się od wewnątrz

nr esco j.m. A D S

25-891894 szt. 27mm 30mm 24mm
25-797448 szt. 32mm 35mm 24mm

Współpracuje z przeciwkasetą 25-797502

W razie wątpliwości związanych z doborem zamka 
prosimy o kontakt z działem technicznym ESCO

21.33

5,281

582
5,201

5,271

21

PRZECIWKASETA
do zamka Mediator

Zastosowanie:
- współpracuje z zamkiem Mediator

nr esco j.m.

25-797502 szt.

BLACHA DYSTANSOWA
do zamka Mediator

Zastosowanie:
- stosować celem zmniejszenia przestrzeni między blachą zaczepową a 
blachą czołową zamka

nr esco wariant

25-797480 3mm
25-797499 5mm



ZAMKI PROFILOWE
MULTIBLINDO

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 01/2010
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ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY TYP MULTIBLINDO
z opuszczanym ryglem

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- O PODWYRZSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE
- regulowany wysuw zapadki lub rolki
- regulowana siła zapadki lub rolki 
  regulacja od 11-16 mm 
- funkcja Wechsel (cofnięcie zapadki przy pomocy klucza )
- jednostopniowy obrót rygla
Uwaga: Stosowana blacha zaczepowa do zamka:
21-329991 - stal nierdzewna 3 x 24 mm
21-330418 - stal nierdzewna 3 x 24 mm
21-329932 - stal nierdzewna 6 x 24 mm
21-329959 - stal nierdzewna 6 x 24 mm
21-329967 - stal nierdzewna 7 x 22 mm
21-329983 - stal nierdzewna 7 x 22 mm
21-330426 - stal nierdzewna 7-12 x 29 mm
21-332534 - stal nierdzewna 7-12 x 29 mm

            Certyfitat zabezpieczenia klasy
              7 IMP nr P41/244/2006(2209)

21.40

24

3
A

D

15.5

19

Blacha czołowa zamka płaska 3x24mm - stal nierdzewna

nr esco j.m. DIN A D S

21-296791 szt. L+R 22mm 25mm 24mm
21-296805 szt. L+R 27mm 30mm 24mm
21-297615 szt. L+R 32mm 35mm 24mm

24

6
A

D

15.5

19

Blacha czołowa zamka U6x24 mm - stal nierdzewna

nr esco j.m. DIN A D S

21-297682 szt. L+R 23mm 29mm 24mm
21-297690 szt. L+R 28mm 34mm 24mm

22

7
A

D

15.5

19

Blacha czołowa zamka U7x22 mm - aluminiowa lakierowana na czarno

nr esco j.m. DIN A D S

21-297704 szt. L+R 23mm 30mm 22mm
21-297712 szt. L+R 28mm 35mm 22mm



ZAMKI PROFILOWE
MULTIBLINDO

stan: 01/2010

24 24
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Blacha czołowa zamka płaska 3x24 mm - stal nierdzewna

nr esco j.m. DIN A D S

21-297623 szt. L+R 22mm 25mm 24mm
21-297631 szt. L+R 27mm 30mm 24mm
21-297640 szt. L+R 32mm 35mm 24mm

21.41

24

6
A

D

15.5

19

Blacha czołowa zamka U6x24 mm - stal nierdzewna

nr esco j.m. DIN A D S

21-297720 szt. L+R 23mm 29mm 24mm
21-297739 szt. L+R 28mm 34mm 24mm

22

7
A

D

15.5

19

Blacha czołowa zamka U7x22 mm - aluminiowa lakierowana na czarno

nr esco j.m. DIN A D S

21-297747 szt. L+R 23mm 30mm 22mm
21-297755 szt. L+R 28mm 35mm 22mm

24

3
A

D

15.5

19

Blacha czołowa zamka płaska 3x24 mm - stal nierdzewna

nr esco j.m. DIN A D S

21-297658 szt. L+R 22mm 25mm 24mm
21-297666 szt. L+R 27mm 30mm 24mm
21-297674 szt. L+R 32mm 35mm 24mm

24

6
A

D

15.5

19
Blacha czołowa zamka U6x24 mm - stal nierdzewna

nr esco j.m. DIN A D S

21-299855 szt. L+R 23mm 29mm 24mm
21-299863 szt. L+R 28mm 34mm 24mm

22

7
A

D

15.5

19

Blacha czołowa zamka U7x22 mm - aluminiowa lakierowana na czarno

nr esco j.m. DIN A D S

21-299871 szt. L+R 23mm 30mm 22mm
21-299880 szt. L+R 28mm 35mm 22mm



ZAMKI PROFILOWE
MULTIBLINDO - Blachy zaczepowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 01/2010

Blacha zaczepowa do zamka MULTIBLINDO

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do zamka zapadkowo-ryglowego, rolkowo-ryglowego z opuszczanym 
ryglem 
- do zamka głównego ryglownicy wielopunktowej MULTIBLINDO z opusz-
czanym ryglem
 

nr esco j.m. DIN A B

21-329991 szt. L+R 24mm 3mm

21.48

Blacha zaczepowa do zamka MULTIBLINDO

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z 
  profili aluminiowych i stalowych
- do ryglownicy wielopunktowej MULTIBLINDO
  z opuszczanym hakiem i wysuwanym bolcem

nr esco j.m. DIN A B

21-330400 szt. L+R 24mm 3mm

Blacha zaczepowa do zamka MULTIBLINDO

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z 
  profili aluminiowych i stalowych
- do zamka ryglowego z opuszczanym ryglem 
- do ryglownicy wielopunktowej MULTIBLINDO
  z opuszczanym ryglem

nr esco j.m. DIN A B

21-330418 szt. L+R 24mm 3mm



ZAMKI PROFILOWE
MULTIBLINDO - Blachy zaczepowe

stan: 05/2011

Blacha zaczepowa do zamka MULTIBLINDO

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z 
  profili aluminiowych i stalowych
- do zamka zapadkowo-ryglowego, rolkowo-ryglowego 
  z opuszczanym ryglem 
- do zamka głównego ryglownicy wielopunktowej MULTIBLINDO  z opusz-
czanym ryglem

nr esco j.m. DIN A B

21-329932 szt. L+R 24mm 6mm
21-329967 szt. L+R 22mm 7mm

21.49

Blacha zaczepowa do zamka MULTIBLINDO

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z 
  profili aluminiowych i stalowych
- do ryglownicy wielopunktowej MULTIBLINDO
  z opuszczanym hakiem i wysuwanym bolcem

nr esco j.m. DIN A B

21-329940 szt. L+R 24mm 6mm
21-329975 szt. L+R 22mm 7mm

Blacha zaczepowa do zamka MULTIBLINDO

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z 
  profili aluminiowych i stalowych
- do zamka ryglowego z opuszczanym ryglem 
- do ryglownicy wielopunktowej MULTIBLINDO
  z opuszczanym ryglem

nr esco j.m. DIN A B

21-329959 szt. L+R 24mm 6mm
21-329983 szt. L+R 22mm 7mm



ZAMKI PROFILOWE
Automatyczne ryglownice wielopunktowe

stan: 03/2013



ZAMKI PROFILOWE
MULTIBLINDO - Blachy zaczepowe

stan: 01/2010

Blacha zaczepowa do zamka MULTIBLINDO

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa  stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- regulowana w poziomie +/- 7 mm
- do zamka ryglowego z opuszczanym ryglem 
- do ryglownicy wielopunktowej MULTIBLINDO z opuszczanym ryglem

nr esco j.m. DIN

21-574260 szt. L+R

21.51

Zaczep górny rygla pionowego
do ryglownicy wielopunktowej MULTIBLINDO

Zastosowanie:
- zaczep górny stosowany do ryglowania drzwi
- do kasety górnej z ryglowaniem pionowym
- współpracuje z końcówką rygla pionowego

nr esco j.m. DIN

21-326798 szt. L+R

Końcówka rygla pionowego
do ryglownicy wielopunktowej MULTIBLINDO

Zastosowanie:
- końcówka rygla stosowana do ryglowania drzwi
- do kasety górnej lub dolnej z ryglowaniem pionowym
- współpracuje z zaczepem górnym lub tulejką podłogową
- gwint wewnętrzny pod pręt ryglujący M8

nr esco j.m. DIN

21-329886 szt. L+R

Tulejka podłogowa
do ryglownicy wielopunktowej MULTIBLINDO

Zastosowanie:
- tulejka podłogowa stosowana do ryglowania drzwi
- do kasety dolnej z ryglowaniem pionowym
- współpracuje z końcówką rygla pionowego
- dla prętów o średnicy 10 mm

nr esco j.m. DIN

21-327034 szt. L+R



ZAMKI PROFILOWE
Automatyczne ryglownice wielopunktowe

stan: 03/2013



ZAMKI PROFILOWE
Automatyczne ryglownice wielopunktowe

stan: 07/2011

RYGLOWNICA WIELOPUNKTOWA systeQ-M-H
sterowana manualnie
z funkcją Wechsel i dwustopniowym wysuwem rygla
ryglowanie górny bok, dolny bok za pomocą haków

Wkładka PZ
Orzech 8 mm
Norma DIN 18251-3:2002 Klasa 3

Do niskich drzwi - skrócona do 521.5 mm odległość 
między górnym hakiem a osią orzecha.
Wst. wyst. zapadki 1 mm
Wst. wyst. rygla 1 mm

6 x 24 x 1546 mm Blacha U S.nierdzewna

nr esco j.m. DIN Dorn Wykonanie

21-899550 szt. L+R 34 mm Hinterdorn 17,7 mm

3 x 24 x 2170 mm Blacha płaskaS.nierdzewna

nr esco j.m. DIN Dorn Wykonanie

21-899577 szt. L+R 35 mm Hinterdorn 17,7 mm

21.59



ZAMKI PROFILOWE
blachy zaczepowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07/2011

BLACHA ZACZEPOWA
do ryglownic systeQ-M-B
bez regulacji

do bolcy ryglujących
5 x 24 x 130 mm Blacha U S.ocynkowana

nr esco j.m. DIN

21-889512 szt. L+R

5 x 24 x 130 mm Blacha U S.nierdzewna

nr esco j.m. DIN

21-896900 szt. L+R

21.62

BLACHA ZACZEPOWA
do ryglownic systeQ-M-B
bez regulacji

Otwory montażowe asymetryczne

5 x 24 x 130 mm Blacha U S.ocynkowana
nr esco j.m. DIN

21-889628 szt. L+R wewnątrz/na zewnątrz

5 x 24 x 130 mm Blacha U S.nierdzewna
nr esco j.m. DIN

21-896918 szt. L+R wewnątrz/na zewnątrz

BLACHA ZACZEPOWA
do ryglownic systeQ-M-H

do haków ryglownicy wielopunktowej

3 x 22 x 130 mm Blacha płaskaS.ocynkowana
nr esco j.m. DIN

21-857238 szt. L+R

5 x 22 x 130 mm Blacha U S.ocynkowana
nr esco j.m. DIN

21-857246 szt. L+R

8 x 22 x 130 mm Blacha U S.ocynkowana
nr esco j.m. DIN

21-404950 szt. L+R



ZAMKI PROFILOWE
blachy zaczepowe

stan: 07/2011

BLACHA ZACZEPOWA
do ryglownic systeQ-M-H
regulacja +/-1,6 mm

5 x 24 x 130 mm Blacha U S.nierdzewna

nr esco j.m. DIN

21-769762 szt. L+R

3 x 24 x 130 mm Blacha płaskaS.nierdzewna

nr esco j.m. DIN

21-768189 szt. L+R

21.63

BLACHA ZACZEPOWA
do ryglownic systeQ-M-H
regulacja +/-1,6 mm

Otwory montażowe asymetryczne

5 x 24 x 130 mm Blacha U S.nierdzewna

nr esco j.m. DIN

21-293563 szt. L wewnątrz/R na zewnątrz
21-293571 szt. R wewnątrz/L na zewnątrz

BLACHA ZACZEPOWA
do ryglownic systeQ-M-B2H
regulacja +/-1,6 mm

do haków i bolców
5 x 24 x 220 mm Blacha U S.nierdzewna

nr esco j.m. DIN

21-797570 szt. L+R

3 x 24 x 220 mm Blacha płaskaS.nierdzewna

nr esco j.m. DIN

21-769819 szt. L+R

BLACHA ZACZEPOWA
do ryglownic systeQ-M-B2H
regulacja +/-1,6 mm

Otwory montażowe asymetryczne

5 x 24 x 220 mm Blacha U S.nierdzewna

nr esco j.m. DIN

21-852120 szt. L wewnątrz/R na zewnątrz
21-852139 szt. R wewnątrz/L na zewnątrz



ZAMKI PROFILOWE
blachy zaczepowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07/2011

BLACHA ZACZEPOWA
do ryglownic automatycznych systeQ-M-SL
samoryglujących, regulacja +/-1,6 mm, z wbudowanym magnesem 
powodującym wysunięcie zapadko-rygla

5 x 24 x 154 mm Blacha U S.nierdzewna

nr esco j.m. DIN

21-797332 szt. L+R

3 x 24 x 154 mm Blacha płaskaS.nierdzewna

nr esco j.m. DIN

21-797340 szt. L+R

21.64

BLACHA ZACZEPOWA
do ryglownic automatycznych systeQ-M-SL
samoryglujących, regulacja +/-1,6 mm, z wbudowanym magnesem 
powodującym wysunięcie zapadko-rygla

Otwory montażowe asymetryczne

5 x 24 x 154 mm Blacha U S.nierdzewna

nr esco j.m. DIN

21-852147 szt. L/R wewnątrz/na zewnątrz



ZAMKI PROFILOWE
Automatyczne ryglownice wielopunktowe

stan: 03/2013



ZAMKI PROFILOWE
blachy zaczepowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07/2011

BLACHA ZACZEPOWA
do ryglownic systeQ
do zamka głównego

3 x 24 x 285 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN

22-896926 szt. L+R

pasujące do ISO-Platte systeQ

21.66

BLACHA ZACZEPOWA
do ryglownic systeQ
do zamka głównego

Otwory montażowe asymetryczne

3 x 24 x 285 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN

22-896934 szt. L wewnątrz/R na 
zewnątrz asymetryczne

22-896942 szt. R wewnątrz/L na 
zewnątrz

BLACHA ZACZEPOWA
do ryglownic systeQ
do zamka głównego; do elektrozaczepu

3 x 22 x 246 mm Blacha płaskaS.ocynkowana
nr esco j.m. DIN

21-857254 szt. L
21-857262 szt. P

3 x 24 x 246 mm Blacha płaskaS.ocynkowana
nr esco j.m. DIN

21-768162 szt. L
21-768170 szt. R

5 x 22 x 246 mm Blacha U S.ocynkowana
nr esco j.m. DIN

21-857270 szt. L
21-857289 szt. P



ZAMKI PROFILOWE
blachy zaczepowe

stan: 07/2011

5 x 24 x 246 mm Blacha U S.ocynkowana
nr esco j.m. DIN

21-858684 szt. L
21-858692 szt. P

8 x 22 x 246 mm Blacha U S.ocynkowana
nr esco j.m. DIN

21-404934 szt. L
21-404942 szt. P

21.67

BLACHA ZACZEPOWA
do ryglownic systeQ
do zamka głównego, do elektrozaczepu 118 Profix2

3 x 24 x 285 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN

21-882267 szt. L
21-882275 szt. R

pasujące do ISO-Platte systeQ

BLACHA ZACZEPOWA
do ryglownic systeQ
do zamka głównego, do elektrozaczepu 118 Profix2

Otwory montażowe asymetryczne

3 x 24 x 285 mm Blacha płaskaS.nierdzewna
nr esco j.m. DIN

21-882305 szt. L wewnątrz
21-882313 szt. R wewnątrz
21-882321 szt. L na zewnątrz
21-882330 szt. R na zewnątrz



KOMPLETY
akcesoria

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 06/2011

OSŁONA Z PRZEŁĄCZNIKIEM
do zabudowy w ramie

nr esco j.m.

21-882178 szt.

21.70

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

nr esco j.m.

21-882160 szt.

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH
bez osłonki

nr esco j.m.

21-882143 szt.

OSŁONA NA CZYTNIK LINI PAPILARNYCH

nr esco j.m. materiał

21-882151 szt. efekt stali 
nierdzewnej

KONTROLKA ZEWNĘTRZNA
z kablem podłączeniowym 0,8m

nr esco j.m.

21-882097 szt.



AKCESORIA

stan: 06/2011

ZAŚLEPKA OTWORU ZAPADKI
dla ryglownic systeQ z ryglowaniem manualnym
do zaślepiania otworu zapadki w blasze zaczepowej w przypadku 
zastosowań wyłącznie ryglowych

nr esco j.m. DIN

21-769703 szt. L+R

21.73

ZAPADKA
do zasuwnic wielopunktowych auomatycznych oraz ryglowanych manualnie

nr esco j.m. DIN Dorn

21-769720 szt. L+R 35 mm
21-797790 szt. L+R 45 mm

ROLKA DO ZAMKA LISTWOWEGO
rolka do zmiany ryglownicy wielopunktowej z zapadkowo-ryglowej na rolko-
wo-ryglową

nr esco j.m. DIN Dorn

21-769711 szt. L+R 35 mm
21-797812 szt. L+R 45 mm

ŚRUBA SAMOGWINTUJĄCA M5x16 TORX 25
z gniazdem PH2
do systeQ-M
Norma DIN 7500, zmniejszony łeb
Ø otworu pod śrubę 4,5 mm

nr esco j.m. materiał

90-871419 szt. S.nierdzewna

Zmniejszony łeb śruby specjalnie dopasowany do blach zaczepowych oraz 
czołowych ryglownic wielopunktowych.



ZAMKI PROFILOWE
Automatyczne ryglownice wielopunktowe

stan: 03/2013



AKCESORIA
przepusty kablowe

stan: 06/2011

Pancerz elastyczny do przewodów
wpuszczany między profile

Zastosowanie:
- do podłączania elektrozaczepów i innych urządzeń elektrycznych w skr-
zydle biernym drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do kabla przyłączeniowego o grubości w zalezności od wariantu

Własności:
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- całkowita ochrona przewodu przed ingerencją z zewnątrz
- pancerz wykonany ze stali chromowanej
- możliwośc montażu do każdego rodzaju drzwi
- możliwość jednoczesnego przeniesienia do kilku sygnałów

bez kasetry
nr esco j.m. Długość Ø wew./kabel

25-797642 szt. 241 mm 9 / 8
25-307084 szt. 155 mm 10 / 9
25-307092 szt. 370 mm 10 / 9

z kasetą
nr esco j.m. kaseta Ø wew./kabel

24-346357 szt. 24x260x17 10 / 9
25-329428 szt. 24x480x17 10 / 9

21.77

ELASTYCZNY PANCERZ PRZEWODU
ukryty
stal chromowana, 10-pinowe złącze na bocznym panelu kasety
prąd max. 1A; napięcie max. 24V +20%

z kasetą
nr esco j.m. kaseta Ø wew./kabel

25-795135 szt. 24x260x17 10 / 9
25-795143 szt. 24x480x17 10 / 9



AKCESORIA
przepusty kablowe, czujnik zbicia szkła

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 06/2011

Pancerz elastyczny do przewodów

Zastosowanie:
- do podłączania elektrozaczepów i innych urządzeń elektrycznych w skr-
zydle biernym drzwi z profili aluminiowych i stalowych

Własności:
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- całkowita ochrona przewodu przed ingerencją z zewnątrz
- pancerz wykonany ze stali nierdzewnej
- montaż nawieżchniowy
- możliwość montażu do każdego rodzaju drzwi
- możliwość jednoczesnego przeniesienia do kilku sygnałów

nr esco j.m. kolor

24-290718 szt.
25-293300 szt. metaliczny
25-590185 szt. biały

21.78

CZUJNIK ZBICIA SZKŁA
Pasywny czujnik zbicia szkła
Wykonany w technologi SMD, indywidualna identyfikacja na wyświetlaczu 
LED
Napięcie wejściowe 3-16 V DC
kabel podłączeniowy 2 m, Ø 3,2 mm, LIYY ZGL 4 x 0,14 mm²

nr esco j.m. DIN kolor

26-745928 szt. L+R biały

KLEJ
wraz z zestawem czyszczącym
do czujników zbicia szkła
w komplecie 20 chusteczek czyszczących oraz klej do szkła i metalu

nr esco j.m.

92-797561 szt.

SZABLON WIERTARSKI
do czujnika zbicia szkła
zestaw zawiera również klej

nr esco j.m.

91-797430 szt.

TESTER
do pasywnych czujników zbicia szkła
Napięcie wejściowe 6-10 V DC

nr esco j.m.

26-797421 szt.
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www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Konfiguracja okuæ do drzwi dwuskrzyd³owych
( specyfikacja okuæ w wykonaniu: czarny/zielony)

22-59733322-59731722-597325

Konfiguracja okuæ do drzwi jednoskrzyd³owych
( specyfikacja okuæ w wykonaniu: czarny/zielony)

22-597317

22-597325

22-597325 22-597333

Ga³ka zewnêtrzna do okuæ przeciwpanicznych BERNINI 
 nr esco 22-635570

Klamka zewnêtrzna do okuæ przeciwpanicznych BERNINI
nr esco 22-635588



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

BERNINIZastosowanie:

- okucie przeciwpaniczne stosowane na drogi
ewakuacyjne do drzwi jednoskrzydłowych

-
- uniwersalne okucie do drzwi prawych i lewych
- do szerokości skrzydła 1240 mm
- montaż na skrzydle czynnym
- szerokość do zabudowy na profilu

1-punktowe ryglowanie w poziomie,

38 mm

Spełnia normę EN 1125

96.5
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strona: 22. 00
stan: 12.2015

07.

nr esco j.m. Wykonanie Opis

22-644862 szt. srebrny / zielony

22-646083 szt. biały / zielony

22-597317 szt. czarny / zielony

22-644153 szt. srebrny / inox

Okucie przeciwpaniczne nawierzchniowe "BERNINI"
z 1-punktowym ryglowaniem

22-885940 szt. srebrny / srebrny

Uwaga: Zgodnie z norm! PN-EN 1125:2009 konstrukcja drzwi dwuskrzyd"owych powinna zapewnia# mo$liwo%# równoczesnego 
otwarcia obydwu skrzyde". Konstrukcja i instalowanie okre%lonego zestawu drzwiowego "!cznie z doborem zawias, grubo%ci 
skrzyd"a i szeroko%ci skrzyd"a, mo$e w istotny sposób wp"ywa# na zdolno%# obydwu skrzyde" do równoczesnego otwarcia. 
Zalecamy sprawdzenie konstrukcji zespo"u drzwiowego wraz z jego wyposa$eniem pod k!tem mo$liwo%ci równoczesnego 
otwarcia skrzyde".



- do szeroko

Uwaga: Zgodnie z norm! PN-EN 1125:2009 konstrukcja drzwi dwuskrzyd"owych powinna zapewnia# mo$liwo%# równoczesnego 

otwarcia obydwu skrzyde". Konstrukcja i instalowanie okre%lonego zestawu drzwiowego "!cznie z doborem zawias, grubo%ci 

skrzyd"a i szeroko%ci skrzyd"a, mo$e w istotny sposób wp"ywa# na zdolno%# obydwu skrzyde" do równoczesnego otwarcia. 

Zalecamy sprawdzenie konstrukcji zespo"u drzwiowego wraz z jego wyposa$eniem pod k!tem mo$liwo%ci równoczesnego 

otwarcia skrzyde".

12.2015



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

BERNINIZastosowanie:
- okucie przeciwpaniczne stosowane na drogi

-

drzwi 2450 mm

- monta na skrzydle czynnym
do zabudowy na profilu

3-punktowe ryglowanie w pionie i w poziomie

38 mm

EN 
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53

38

Uwaga:
Okucie to w kombinacji z
pozwala oku

2-punktowym ryglowaniem

strona: 22. 00

stan: 12.2015

nr esco j.m. Wykonanie Opis

22- szt. srebrny / zielony

22- szt. biały / zielony

22- szt.

22- szt.

3-punktowym ryglowaniem

22- szt. srebrny / srebrny

Uwaga: Zgodnie z norm! PN-EN 1125:2009 konstrukcja drzwi dwuskrzyd"owych powinna zapewnia# mo$liwo%# równoczesnego 

otwarcia obydwu skrzyde". Konstrukcja i instalowanie okre%lonego zestawu drzwiowego "!cznie z doborem zawias, grubo%ci 

skrzyd"a i szeroko%ci skrzyd"a, mo$e w istotny sposób wp"ywa# na zdolno%# obydwu skrzyde" do równoczesnego otwarcia. 

Zalecamy sprawdzenie konstrukcji zespo"u drzwiowego wraz z jego wyposa$eniem pod k!tem mo$liwo%ci równoczesnego 

otwarcia skrzyde".



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Zastosowanie:
- okucie stosowane na drogi ewakuacyjne
- do drzwi jedno-, i dwuskrzyd³owych
 

- 1-punktowe ryglowanie w poziomie 
- uniwersalne okucie do drzwi prawych i lewych
- do wysokoœæ drzwi 2450 mm
- do szerokoœci skrzyd³a 1240 mm
- monta¿ na skrzydle czynnym 
- szerokoœæ do zabudowy na profilu 38 mm

Spe³nia normê EN 179:2008 

Okucie na drzwi ewakucayjne do monta¿u nawierzchniowego
BERNINI

Uwaga:
Okucie to w kombinacji z 2
pozwala okuæ drzwi przeciwpaniczne 2-skrzyd³owe

-punktowym ryglowaniem

strona: 22.09.05

stan: 04.2013

nr esco j.m. Wykonanie

22-803088 szt. szary

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 22.09.06

stan: 04.2013

Okucie na drzwi ewakucayjne do monta¿u nawierzchniowego
                                                                                BERNINI

nr esco j.m. Wykonanie

22-803089 szt. szary

Uwaga:
Okucie to w kombinacji z 1- i 3
pozwala okuæ drzwi przeciwpaniczne 2-skrzyd³owe

Do prawid³owego dzia³ania okucia konieczne domówienie prêtów oraz rygli góra dó³.

-punktowym ryglowaniem

Zastosowanie:
- okucie stosowane na drogi ewakuacyjne
- do drzwi jedno-, i dwuskrzyd³owych
 

- 2-punktowe ryglowanie w pionie 
- uniwersalne okucie do drzwi prawych i lewych
- do wysokoœæ drzwi 2450 mm
- do szerokoœci skrzyd³a 1240 mm
- monta¿ na skrzydle czynnym 
- szerokoœæ do zabudowy na profilu 38 mm

Spe³nia normê EN 179:2008 



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Zastosowanie:
- okucie stosowane na drogi ewakuacyjne
- do drzwi jedno-, i dwuskrzyd³owych
 

- 1-punktowe ryglowanie w poziomie 
- uniwersalne okucie do drzwi prawych i lewych
- do wysokoœæ drzwi 2450 mm
- do szerokoœci skrzyd³a 1240 mm
- monta¿ na skrzydle czynnym 
- szerokoœæ do zabudowy na profilu 38 mm

Spe³nia normê EN 179:2009 

Okucie na drzwi ewakucayjne do monta¿u nawierzchniowego
BERNINI

Uwaga:
Okucie to w kombinacji z 2
pozwala okuæ drzwi przeciwpaniczne 2-skrzyd³owe

-punktowym ryglowaniem

strona: 22.09.05

stan: 04.2013

nr esco j.m. Wykonanie

22-803088 szt. szary

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 22.09.06

stan: 04.2013

Okucie do monta¿u nawierzchniowego
                                                                                BERNINI

na drzwi ewakucayjne 

nr esco j.m. Wykonanie

22-803089 szt. szary

Uwaga:
Okucie to w kombinacji z 1- i 3
pozwala okuæ drzwi przeciwpaniczne 2-skrzyd³owe

Do prawid³owego dzia³ania okucia konieczne domówienie prêtów oraz rygli góra dó³.

-punktowym ryglowaniem

Zastosowanie:
- okucie stosowane na drogi ewakuacyjne
- do drzwi jedno-, i dwuskrzyd³owych
 

- 2-punktowe ryglowanie w pionie 
- uniwersalne okucie do drzwi prawych i lewych
- do wysokoœæ drzwi 2450 mm
- do szerokoœci skrzyd³a 1240 mm
- monta¿ na skrzydle czynnym 
- szerokoœæ do zabudowy na profilu 38 mm

Spe³nia normê EN 179:2009 



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Klamka zewnêtrzna do 
okuæ przeciwpanicznych
BERNINI

Zastosowanie:
- klamka zewnêtrzna do okucia przeciwpanicznego
  na skrzyd³o czynne

- uniwersalne do drzwi prawych i lewych
- wyposa¿ona w wk³adkê cylindryczn¹ PZ 
- szerokoœæ do zabudowy na profilu 43 mm
- stosowana do drzwi o gruboœci 40-70 mm
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Ga³ka zewnêtrzna do 
okuæ przeciwpanicznych
BERNINI

Zastosowanie:
- ga³ka zewnêtrzna do okucia przeciwpanicznego
  na skrzyd³o czynne

- uniwersalne do drzwi prawych i lewych
- wyposa¿ona w wk³adkê cylindryczn¹ PZ
- otwarcie przy pomocy klucza 
- szerokoœæ do zabudowy na profilu 43 mm
- stosowana do drzwi o gruboœci 40-70 mm
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strona: 22.10.00

stan: 05.2004

nr esco j.m. Wykonanie Opis

22-646130 szt. srebrna

22-646148 szt. bia³a

22-635570 szt. czarna

Ga³ka zewnêtrzna do okuæ przeciwpanicznych 

"BERNINI"

nr esco j.m. Wykonanie Opis

22-644170 szt. srebrna

22-635910 szt. bia³a

22-635588 szt. czarna

Klamka zewnêtrzna do okuæ przeciwpanicznych 

"BERNINI"



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 22. 00

stan: 09.2015

11.www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Dodatkowy rygiel do oku przeciwpanicznych
BERNINIZastosowanie:

- do okucia przeciwpaniczne stosowane na drogi

- stosowany przy ryglowaniu pionowym

- monta na skrzydle czynnym

Zastosowanie:
-

5 A
36 mm

Elektrozaczep nawierzchniowy

do oku przeciwpanicznych

BERNINI
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8
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nr esco j.m. Wykonanie Opis

22- szt. srebrny

22- szt. biały

22- szt. czarny

Rygiel dodatkowy do oku

"BERNINI"

nr esco j.m. Wykonanie Opis

22- szt. srebrny

22- szt. biały

22- szt. czarny oku

22- szt. szary

Napięcie robocze

6 -12 V DC

6 -12 V DC

6 -12 V DC

24 V DC



Dźwignia pozioma
do okuć przeciwpanicznych
BERNINI

Zastosowanie:
- do okuć przeciwpanicznych stosowanych na drogi
ewakuacyjne do drzwi jedno-, i dwuskrzydłowych

- do szerokości skrzydła max. 1540 mm
- montaż na skrzydle czynnym i biernym

Pręt pionowy do okuć przeciwpanicznych
BERNINI Zastosowanie:

- do okuć przeciwpanicznych stosowanych na drogi
ewakuacyjne do drzwi jedno-, i dwuskrzydłowych

- do szerokości wysokości max. 3100 mm
- montaż na skrzydle czynnym i biernym

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 22. 00

stan: 05.2004

12.

nr esco j.m. Wykonanie Opis

22-646199 szt. srebrny

22-646202 szt. biały

22-635626 szt. czarny

Pręt pionowy do

okuć przeciwpanicznych "BERNINI"

nr esco j.m. Wykonanie Opis

22-635618 szt. zielona

22-646180 szt. inox

Dźwignia pozioma do

okuć przeciwpanicznych "BERNINI"

22-885975 szt. srebrny



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Zaczepy do profili z PVC współpracujące
z okuciami przeciwpanicznym

BERNINI

Zastosowanie:
- do okucia przeciwpaniczne stosowane na drogi
ewakuacyjne do drzwi jedno-, i dwuskrzydłowych

- stosowane do profili z PVC
- montaż na skrzydle biernym lub na ramie
- zestaw oprócz zaczepu zawiera dodatkowo
dwie podkładki o grubości 1,5mm

Zastosowanie:
- stoper stosowany do blokowania dźwigni w pozycji otwartej

- uniwersalne do drzwi prawych i lewych
- niewidoczny montaż w korpusie

Stoper dźwigni poziomej
do okuć przeciwpanicznych

BERNINI

strona: 22. 00

stan: 11.2012

13.

nr esco j.m. Opis

22-644145 szt.
Stoper dźwigni poziomej do

okuć przeciwpanicznych "BERNINI"

nr esco j.m. Wykonanie Opis

22-801875 szt. czarny
Zaczep dp profili z PVC do

okuć przeciwpanicznych "BERNINI"

22-801877 szt. czarny

22-801877

22-801875

Zaczep wysoki do zestawu
przeciwpożarowego BERNINIZastosowanie:

- do okucia przeciwpaniczne stosowane na drogi
ewakuacyjne do drzwi jedno-, i dwuskrzydłowych

- montaż na skrzydle biernym lub na ramie

nr esco j.m. Wykonanie Opis

22-802001 szt. srebrny
Zaczep do okuć przeciwpanicznych

przeciwpożarowych "BERNINI"
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Microswitch

BERNINI, CELLINI Zastosowanie:

-

-

-

do montażu w mechaniźmie sztangi antypanicznej

maksymalne napięcie 250V
do sygnalizacji stanu położenia dźwigni antypanicznej

- maksymalne obciążenie styków 6A

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 22. 00

stan: 05.2004

14.

nr esco j.m. Opis

22-845701 szt. Microswitch

Podkładka dystansowa

BERNINI, CELLINI Zastosowanie:

- współpracuje z zaczepem okucia przeciwpanicznego BERNINI

nr esco j.m. Opis

22-800690 szt. Podkładka
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OKUCIE 
PRZECIWPANICZNE 
NAWIERZCHNIOWE

OKUCIA 
PRZECIWPANICZNE

nawierzchniowe



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Konfiguracja okuć do drzwi jednoskrzydłowych
(specyfikacja okuć w wykonaniu: czarny/zielony)

Gałka zewnętrzna do okuć przeciwpanicznych BRUNELLESCHI

Klamka zewnętrzna do okuć przeciwpanicznych BRUNELLESCHI

OKUCIA 
PRZECIWPANICZNE

nawierzchniowe

Konfiguracja okuć do drzwi dwuskrzydłowych
(specyfikacja okuć w wykonaniu: czarny/zielony)

22-812359Nr. ESCO:

22-812356Nr. ESCO:

22-81233922-812335 22-812348

22-812339 22-812335 22-812339 22-812348

www.esco24.pl

skrzydło
czynne

skrzydło
czynne

skrzydło
bierne

skrzydło
bierne



srebrny / srebrny

czarny / zielony

1200
64,8

12
3

OKUCIA 
PRZECIWPANICZNE

nawierzchniowe

Okucie przeciwpaniczne do montażu nawierzchniowego BRUNELLESCHI

- okucie przeciwpaniczne stosowane na drogi
ewakuacyjne do drzwi jednoskrzydłowych
- 1-punktowe ryglowanie w poziomie
- uniwersalne okucie do drzwi prawych i lewych
- do szerokości skrzydła 1200 mm
- montaż na skrzydle czynnym
- szerokość do zabudowy na profilu 38,5 mm
- powłoka antybakteryjna BioCotey

Zastosowanie:

Spełnia wymagania normy EN 1125

3 7 7 0 1 4 2 2 B A

Uwaga:
Okucie to w kombinacji z 2-punktowym ryglowaniem
pozwala okuć drzwi przeciwpaniczne 2-skrzydłowe

Uwaga: Zgodnie z normą PN-EN 1125:2009 konstrukcja drzwi dwuskrzydłowych powinna zapewniać możliwość
równoczesnego otwarcia obydwu skrzydeł. Konstrukcja i instalowanie określonego zestawu drzwiowego łącznie z
doborem zawias, grubości skrzydła i szerokości skrzydła, może w istotny sposób wpływać na zdolność obydwu skrzydeł
do równoczesnego otwarcia. Zalecamy sprawdzenie konstrukcji zespołu drzwiowego wraz z jego wyposażeniem pod
kątem możliwości równoczesnego otwarcia skrzydeł.

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

www.esco24.pl

22-812335

nr ESCO j.m. Wykonanie Opis

szt.

szt.22-812336
Okucie przeciwpaniczne nawierzchniowe BRUNELLESCHI

z 1-punktowym ryglowaniem

22.15
stan: 03.2016



srebrny / srebrny

czarny / zielony

OKUCIA 
PRZECIWPANICZNE

nawierzchniowe

Okucie przeciwpaniczne do montażu nawierzchniowego BRUNELLESCHI

- okucie przeciwpaniczne stosowane na drogi
ewakuacyjne do drzwi jedno-,i dwuskrzydłowych
- 2-punktowe ryglowanie w pionie
- uniwersalne okucie do drzwi prawych i lewych
- do wysokości skrzydła 2450 mm
- do szerokości skrzydła 1200 mm
- montaż na skrzydle czynnym drzwi jednoskrzydłowych  

- szerokość do zabudowy na profilu 38,5 mm
- powłoka antybakteryjna BioCotey

Zastosowanie:

Spełnia wymagania normy EN 1125 

3 7 7 0 1 4 2 2 B A

Uwaga:
Okucie to w kombinacji z 1 i 3-punktowym ryglowaniem
pozwala okuć drzwi przeciwpaniczne 2-skrzydłowe

Uwaga: Zgodnie z normą PN-EN 1125:2009 konstrukcja drzwi dwuskrzydłowych powinna zapewniać możliwość
równoczesnego otwarcia obydwu skrzydeł. Konstrukcja i instalowanie określonego zestawu drzwiowego łącznie z
doborem zawias, grubości skrzydła i szerokości skrzydła, może w istotny sposób wpływać na zdolność obydwu skrzydeł
do równoczesnego otwarcia. Zalecamy sprawdzenie konstrukcji zespołu drzwiowego wraz z jego wyposażeniem pod
kątem możliwości równoczesnego otwarcia skrzydeł.

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

www.esco24.pl

22-812339

nr ESCO j.m. Wykonanie Opis

szt.

szt.
Okucie przeciwpaniczne nawierzchniowe BRUNELLESCHI

z 2-punktowym ryglowaniem

22.16
stan: 03.2016

22-812344

montaż na skrzydle biernym drzwi dwuskrzydłowych-



srebrny / srebrny

czarny / zielony

OKUCIA 
PRZECIWPANICZNE

nawierzchniowe

Okucie przeciwpaniczne do montażu nawierzchniowego BRUNELLESCHI

- okucie przeciwpaniczne stosowane na drogi
ewakuacyjne do drzwi jednoskrzydłowych
- 3-punktowe ryglowanie w pionie i poziomie
- uniwersalne okucie do drzwi prawych i lewych
- do wysokości skrzydła 2450 mm
- do szerokości skrzydła 1200 mm
- montaż na skrzydle czynnym
- szerokość do zabudowy na profilu 38,5 mm
- powłoka antybakteryjna BioCotey

Zastosowanie:

Spełnia wymagania normy EN 1125

3 7 7 0 1 4 2 2 B A

Uwaga:
Okucie to w kombinacji z 2-punktowym ryglowaniem
pozwala okuć drzwi przeciwpaniczne 2-skrzydłowe

Uwaga: Zgodnie z normą PN-EN 1125:2009 konstrukcja drzwi dwuskrzydłowych powinna zapewniać możliwość
równoczesnego otwarcia obydwu skrzydeł. Konstrukcja i instalowanie określonego zestawu drzwiowego łącznie z
doborem zawias, grubości skrzydła i szerokości skrzydła, może w istotny sposób wpływać na zdolność obydwu skrzydeł
do równoczesnego otwarcia. Zalecamy sprawdzenie konstrukcji zespołu drzwiowego wraz z jego wyposażeniem pod
kątem możliwości równoczesnego otwarcia skrzydeł.

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

www.esco24.pl

nr ESCO j.m. Wykonanie Opis

szt.

szt.
Okucie przeciwpaniczne nawierzchniowe BRUNELLESCHI

z 3-punktowym ryglowaniem

22.17
stan: 03.2016

22-812348

22-812351



OKUCIA 
PRZECIWPANICZNE

nawierzchniowe

Gałka zewnętrzna do okuć przeciwpanicznych BRUNELLESCHI

- gałka zewnętrzna do okucia przeciwpanicznego
na skrzydło czynne
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych
- wyposażona we wkładkę cylindryczną PZ
- otwarcie przy pomocy klucza
- szerokość do zabudowy na profilu 43 mm
- stosowana do drzwi o grubości 40-70 mm
- powłoka antybakteryjna BioCotey

Zastosowanie:

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

www.esco24.pl 22.18
stan: 03.2016

srebrna

czarna

nr ESCO j.m. Wykonanie Opis

szt.

szt.
Gałka zewnętrzna do okuć

przeciwpanicznych BRUNELLESCHI

Klamka zewnętrzna do okuć przeciwpanicznych BRUNELLESCHI

- klamka zewnętrzna do okucia przeciwpanicznego
na skrzydło czynne
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych
- wyposażona we wkładkę cylindryczną PZ
- szerokość do zabudowy na profilu 43 mm
- stosowana do drzwi o grubości 40-70 mm
- powłoka antybakteryjna BioCotey

Zastosowanie:

srebrna

czarna

nr ESCO j.m. Wykonanie Opis

szt.

szt.
Klamka zewnętrzna do okuć

przeciwpanicznych BRUNELLESCHI

22-812359

22-812360

22-812356

22-812265



OKUCIA 
PRZECIWPANICZNE

nawierzchniowe

Elektrozaczep nawierzchniowy do okuć przeciwpanicznych BRUNELLESCHI

- elektrozaczep nawierzchniowy do okucia
przeciwpanicznego dla skrzydła czynnego
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- prąd roboczy 0.15 A
- szerokość do zabudowy na profilu 33mm

Zastosowanie:

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

www.esco24.pl 22.19
stan: 03.2016

Microswitch BRUNELLESCHI

- do montażu w mechaniźmie sztangi antypanicznej
- maksymalne obciążenie styków 6A
- maksymalne napięcie 250V
- do sygnalizacji stanu położenia dźwigni antypanicznej
- minimalna szerokość skrzydła 485mm

Zastosowanie:

nr ESCO j.m. Opis

szt. Microswitch

srebrny

czarny

nr ESCO j.m. Wykonanie Opis

szt.

szt.
Elektrozaczep nawierzchniowy

do okuć przeciwpanicznych
 BRUNELLESCHI

22-812361

22-812362

22-812365

szaryszt.22-815123

Napięcie robocze

12V DC

12V DC

24V DC

szaryszt.22-815124 12V DC

szaryszt.22-815125 24V DC

Elektrozaczep nawierzchniowy
do okuć przeciwpanicznych

 BRUNELLESCHI - rewersyjny

* Inne kolory dostępne na zapytanie.



OKUCIA 
PRZECIWPANICZNE

nawierzchniowe

Zestaw montażowy do profili o grubości od 70mm do 100mm

- do okuć przeciwpanicznych BRUNELLESCHI
- do drzwi przeciwpożarowych
- do drzwi o grubości powyżej 70mm

Zastosowanie:

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

www.esco24.pl 22.20
stan: 03.2016

Pręt pionowy do okuć przeciwpanicznych BRUNELLESCHI

- do okuć przeciwpanicznych stosowanych na drogi
ewakuacyjne do drzwi jedno-, i dwuskrzydłowych
- do wysokości max 3100mm
- montaż na skrzydle czynnym i biernym

Zastosowanie:

srebrny

czarny

nr ESCO j.m. Wykonanie Opis

szt.

szt.
Pręt pionowy do okuć

przeciwpanicznych BRUNELLESCHI

Zestaw zawiera:
- trzpień 8mm
- 2 śruby M5x100mm

22 - 800689

nr ESCO j.m.

szt.

22-812363

22-812364



WKŁADKI CYLINDRYCZNE

stan: 06/2011

O
KU

C
IA

BU
D

O
W

LA
N

E

OKUCIA DO
DRZWI

Wkładki cylindryczne
Systemy klucza



WKŁADKI CYLINDRYCZNE

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 06/2011



WKŁADKI CYLINDRYCZNE
GreenteQ

stan: 27.03.2012

WKŁADKA CYLINDRYCZNA

Zastosowanie:
- wkładka cylindryczna stosowana do drzwi z
profili aluminiowych, stalowych oraz z PVC
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych
- 5 sztyftów w bębenku
- pionowy klucz
- sztyfty wykonane z specjalnego brązu odpornego na zużycie
- nosek zamykający wykonany z specjalnego stopu
- cylinder wykonany z mosiądzu poniklowanego
- 3 klucze standardowe
- ochrona przeciwrozwierceniowa dzięki hartowanym bolcom w bębenku i 
komorze
- funkcja bezpiecznego sprzęgła

nr esco j.m. DIN A B

23-858269 szt. L+R 30mm 30mm
23-858277 szt. L+R 30mm 35mm
23-858285 szt. L+R 30mm 40mm
23-858293 szt. L+R 30mm 45mm
23-858307 szt. L+R 30mm 50mm
23-858315 szt. L+R 30mm 55mm
23-858323 szt. L+R 30mm 60mm
23-858331 szt. L+R 35mm 35mm
23-858340 szt. L+R 35mm 40mm
23-858358 szt. L+R 35mm 45mm
23-858366 szt. L+R 35mm 50mm
23-858375 szt. L+R 35mm 55mm
23-858382 szt. L+R 35mm 60mm
23-858390 szt. L+R 35mm 65mm
23-858404 szt. L+R 35mm 70mm
23-858412 szt. L+R 40mm 40mm
23-858420 szt. L+R 40mm 45mm
23-858439 szt. L+R 40mm 50mm
23-858447 szt. L+R 40mm 55mm
23-858455 szt. L+R 40mm 60mm
23-858463 szt. L+R 45mm 45mm
23-858471 szt. L+R 45mm 50mm
23-858480 szt. L+R 45mm 55mm
23-858498 szt. L+R 45mm 60mm
23-858501 szt. L+R 45mm 65mm
23-858510 szt. L+R 50mm 50mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kategoria

użytkowania

Trwałość Masa drzwi Odporność

ogniowa

Bezpieczeństwo Odporność na

korozję i

temperatura

Zabezpieczenie

związane z

kluczem

Odporność

na atak

Odporność

na włamanie

1 6 0 0 0 C 6 1 -



WKŁADKI CYLINDRYCZNE
Klasa A

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 06/2011

A B

WKŁADKA CYLINDRYCZNA
Klasa A

Zastosowanie:
- wkładka cylindryczna stosowana do drzwi z profili aluminiowych, stalowych 
oraz z PVC
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych
- 6 sztyftów w bębenku
- pionowy klucz
- sztyfty wykonane z specjalnego brązu odpornego na zużycie
- nosek zamykający wykonany z specjalnego stopu
- cylinder wykonany z mosiądzu poniklowanego
- 3 klucze standardowe

nr esco j.m. DIN A B

23-529591 szt. L+R 30mm 30mm
23-556467 szt. L+R 35mm 30mm
23-528315 szt. L+R 40mm 30mm
23-556378 szt. L+R 45mm 30mm
23-556475 szt. L+R 50mm 30mm
23-556483 szt. L+R 55mm 30mm
23-556491 szt. L+R 60mm 30mm
23-555509 szt. L+R 35mm 35mm
23-527033 szt. L+R 40mm 35mm
23-529710 szt. L+R 45mm 35mm
23-527874 szt. L+R 50mm 35mm
23-529729 szt. L+R 55mm 35mm
23-556505 szt. L+R 60mm 35mm
23-555517 szt. L+R 40mm 40mm
23-556513 szt. L+R 45mm 40mm
23-556521 szt. L+R 50mm 40mm
23-556530 szt. L+R 55mm 40mm
23-556548 szt. L+R 60mm 40mm
23-556050 szt. L+R 45mm 45mm
23-556556 szt. L+R 50mm 45mm
23-556564 szt. L+R 55mm 45mm
23-556572 szt. L+R 55mm 45mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kategoria

użytkowania

Trwałość Masa drzwi Odporność

ogniowa

Bezpieczeństwo Odporność na

korozję i

temperatura

Zabezpieczenie

związane z

kluczem

Odporność

na atak

Odporność

na włamanie

1 6 0 0 0 0 6 0 A

23.03



WKŁADKI CYLINDRYCZNE
Klasa A

stan: 06/2011

A B

WKŁADKA CYLINDRYCZNA
klasa A

Zastosowanie:
- wkładka cylindryczna stosowana do drzwi z profili aluminiowych, stalowych 
oraz z PVC
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych
- 6 sztyftów w bębenku
- pionowy klucz
- sztyfty wykonane z specjalnego brązu odpornego na zużycie
- nosek zamykający wykonany z specjalnego stopu
- cylinder wykonany z mosiądzu poniklowanego na matowo
- gałka okrągła z nacięciem ułatwiającym otwieranie
- 3 klucze standardowe

nr esco j.m. DIN A B

23-523941 szt. L+R 30mm 30mm
23-575160 szt. L+R 35mm 30mm
23-595241 szt. L+R 40mm 30mm
23-525758 szt. L+R 45mm 30mm
23-558117 szt. L+R 50mm 30mm
23-559733 szt. L+R 55mm 30mm
23-573647 szt. L+R 30mm 35mm
23-523976 szt. L+R 35mm 35mm
23-525766 szt. L+R 50mm 35mm
23-523968 szt. L+R 30mm 40mm
23-527289 szt. L+R 35mm 40mm
23-644943 szt. L+R 40mm 40mm
23-559075 szt. L+R 45mm 40mm
23-527696 szt. L+R 50mm 40mm
23-575542 szt. L+R 30mm 45mm
23-527769 szt. L+R 35mm 45mm
23-575577 szt. L+R 40mm 45mm
23-645281 szt. L+R 30mm 50mm
23-559210 szt. L+R 45mm 50mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kategoria

użytkowania

Trwałość Masa drzwi Odporność

ogniowa

Bezpieczeństwo Odporność na

korozję i

temperatura

Zabezpieczenie

związane z

kluczem

Odporność

na atak

Odporność

na włamanie

1 6 0 0 0 0 6 0 A

23.04



WKŁADKI CYLINDRYCZNE
Klasa A

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 06/2011

PÓŁWKŁADKA CYLINDRYCZNA
Klasa A

Zastosowanie:
- wkładka cylindryczna stosowana do drzwi z profili aluminiowych, stalowych 
oraz z PVC
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych
- 6 sztyftów w bębenku
- pionowy klucz
- sztyfty wykonane z specjalnego brązu odpornego na zużycie
- nosek zamykający wykonany z specjalnego stopu
- cylinder wykonany z mosiądzu poniklowanego na matowo
- gałka okrągła z nacięciem ułatwiającym otwieranie
- 3 klucze standardowe

nr esco j.m. DIN a

23-879614 szt. L+R 26mm
23-879622 szt. L+R 30mm
23-879630 szt. L+R 35mm
23-879649 szt. L+R 40mm
23-879657 szt. L+R 45mm
23-860964 szt. L+R 50mm
23-858128 szt. L+R 55mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kategoria

użytkowania

Trwałość Masa drzwi Odporność

ogniowa

Bezpieczeństwo Odporność na

korozję i

temperatura

Zabezpieczenie

związane z

kluczem

Odporność

na atak

Odporność

na włamanie

1 6 0 0 0 0 6 0 A

23.05



WKŁADKI CYLINDRYCZNE
Klasa B

stan: 06/2011

A B

WKŁADKA CYLINDRYCZNA
Klasa B

Zastosowanie:
- konstrukcja 6-zastawkowa (od 30mm) klasa 80
- konstrukcja 5-zastawkowa przy wkładkach krótkich (26,5mm) klasa 70
- kołki bębenka ze specjalnie utwardzonego brązu
- kołek obudowy chroniący przed przewierceniem ze stali hartowanej
- sprężynki ze stali nierdzewnej
- zabierak ze stali spiekanej
- paracentryczny profil klucza
- 3 klucze S150

nr esco j.m. DIN A B

23-404136 szt. L+R 26mm 26mm
23-404209 szt. L+R 26mm 30mm
23-404217 szt. L+R 26mm 35mm
23-404225 szt. L+R 26mm 40mm
23-404233 szt. L+R 26mm 45mm
23-404306 szt. L+R 30mm 30mm
23-404314 szt. L+R 30mm 35mm
23-404322 szt. L+R 30mm 40mm
23-404330 szt. L+R 30mm 45mm
23-404349 szt. L+R 30mm 50mm
23-404357 szt. L+R 30mm 55mm
23-404365 szt. L+R 35mm 35mm
23-404373 szt. L+R 35mm 40mm
23-404381 szt. L+R 35mm 45mm
23-404390 szt. L+R 35mm 50mm
23-404403 szt. L+R 35mm 55mm
23-404411 szt. L+R 40mm 40mm
23-404420 szt. L+R 40mm 45mm
23-404438 szt. L+R 40mm 50mm
23-404446 szt. L+R 40mm 55mm
23-404454 szt. L+R 45mm 45mm
23-404462 szt. L+R 45mm 50mm
23-404470 szt. L+R 45mm 55mm
23-404489 szt. L+R 50mm 50mm
23-404497 szt. L+R 50mm 55mm
23-404500 szt. L+R 55mm 55mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kategoria

użytkowania
Trwałość Masa drzwi Odporność

ogniowa
Bezpieczeństwo Odporność na

korozję i
temperatura

Zabezpieczenie
związane z

kluczem

Odporność
na atak

Odporność
na włamanie

1 6 0 0 0 0 4 2 B

23.06



WKŁADKI CYLINDRYCZNE
Klasa B

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 06/2011

PÓŁWKŁADKA CYLINDRYCZNA
Klasa B

Zastosowanie:
- konstrukcja 6-zastawkowa (od 30mm) klasa 80
- konstrukcja 5-zastawkowa przy wkładkach krótkich (26,5mm) klasa 70
- kołki bębenka ze specjalnie utwardzonego brązu
- kołek obudowy chroniący przed przewierceniem ze stali hartowanej
- sprężynki ze stali nierdzewnej
- zabierak ze stali spiekanej
- paracentryczny profil klucza
- 3 klucze S150

nr esco j.m. DIN a

23-404519 szt. L+R 26mm
23-404527 szt. L+R 30mm
23-404535 szt. L+R 35mm
23-404543 szt. L+R 40mm
23-404683 szt. L+R 45mm
23-404705 szt. L+R 50mm
23-404713 szt. L+R 55mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kategoria

użytkowania
Trwałość Masa drzwi Odporność

ogniowa
Bezpieczeństwo Odporność na

korozję i
temperatura

Zabezpieczenie
związane z

kluczem

Odporność
na atak

Odporność
na włamanie

1 6 0 0 0 0 4 2 B

23.07



WKŁADKI CYLINDRYCZNE
Klasa C

stan: 06/2011

A B

WKŁADKA CYLINDRYCZNA
Klasa C

Zastosowanie:
- wkładka cylindryczna stosowana do drzwi z profili aluminiowych, stalowych 
oraz z PVC
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych
- 6 sztyftów w bębenku
- pionowy klucz
- ochrona przeciwrozwierceniowa,
dzięki hartowanym bolcom w bębenku i korpusie
- hartowane kołki zastawkowe
- paracentyrczny chroniony pofil klucza uniemożliwiający otwarcie wkładki 
metodą wibracyjną
- sztyfty wykonane z specjalnego brązu odpornego na zużycie
- nosek zamykający wykonany ze specjalnego stopu
- cylinder wykonany z mosiądzu poniklowanego
- 3 klucze paracentryczne

nr esco j.m. DIN A B

23-523984 szt. L+R 30mm 30mm
23-523992 szt. L+R 35mm 30mm
23-524000 szt. L+R 40mm 30mm
23-524018 szt. L+R 45mm 30mm
23-529257 szt. L+R 50mm 30mm
23-556580 szt. L+R 55mm 30mm
23-556599 szt. L+R 60mm 30mm
23-524751 szt. L+R 35mm 35mm
23-524026 szt. L+R 40mm 35mm
23-555576 szt. L+R 45mm 35mm
23-525774 szt. L+R 50mm 35mm
23-529737 szt. L+R 55mm 35mm
23-556602 szt. L+R 60mm 35mm
23-526860 szt. L+R 40mm 40mm
23-556610 szt. L+R 45mm 40mm
23-527688 szt. L+R 50mm 40mm
23-556629 szt. L+R 55mm 40mm
23-556637 szt. L+R 60mm 40mm
23-556645 szt. L+R 45mm 45mm
23-556653 szt. L+R 50mm 45mm
23-556661 szt. L+R 55mm 45mm
23-556670 szt. L+R 60mm 45mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kategoria

użytkowania

Trwałość Masa drzwi Odporność

ogniowa

Bezpieczeństwo Odporność na

korozję i

temperatura

Zabezpieczenie

związane z

kluczem

Odporność

na atak

Odporność

na włamanie

1 6 0 0 0 0 6 2 C

23.08



WKŁADKI CYLINDRYCZNE
Klasa C

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 06/2011

A B

WKŁADKA CYLINDRYCZNA
Klasa C

Zastosowanie:
- wkładka cylindryczna stosowana do drzwi z
profili aluminiowych, stalowych oraz z PVC
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych
- 6 sztyftów w bębenku
- pionowy klucz
- ochrona przeciwrozwierceniowa, dzięki hartowanym bolcom w bębenku i 
korpusie
- hartowane kołki zastawkowe
- paracentyrczny chroniony pofil klucza uniemożliwiający otwarcie wkładki 
metodą wibracyjną
- sztyfty wykonane z specjalnego brązu odpornego na zużycie
- nosek zamykający wykonany z specjalnego stopu
- cylinder wykonany z mosiądzu poniklowanego
- 3 klucze paracentyrczne

nr esco j.m. DIN A B

23-597376 szt. L+R 30mm 30mm
23-644811 szt. L+R 40mm 30mm
23-644897 szt. L+R 45mm 30mm
23-643718 szt. L+R 55mm 35mm
23-652601 szt. L+R 30mm 40mm
23-652792 szt. L+R 50mm 40mm
23-652784 szt. L+R 45mm 45mm
23-596515 szt. L+R 35mm 50mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kategoria

użytkowania

Trwałość Masa drzwi Odporność

ogniowa

Bezpieczeństwo Odporność na

korozję i

temperatura

Zabezpieczenie

związane z

kluczem

Odporność

na atak

Odporność

na włamanie

1 6 0 0 0 0 6 2 C

23.09



WKŁADKI CYLINDRYCZNE
Akcesoria

stan: 06/2011

DODATKOWE KLUCZE

Zastosowanie:
- klucz stosowany do wkładki cylindrycznej profilowej PZ

nr esco j.m. wariant

23-557722 szt. klasa A
23-526657 szt. klasa C

23.10

WKŁADKA DO WC
bezklasowa

Zastosowanie:
- do zamków na wkładkę PZ, na trzpień 7mm

nr esco j.m. DIN

23-598593 szt. L+R
Uwaga:
Stosować z rozetką 31-885908



WKŁADKI CYLINDRYCZNE
Systemy klucza Masterkey

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 06/2011

SYSTEMY KLUCZA MASTERKEY

Systemy generalnego głównego klucza (GH)

System składa się z:
- dowolnej ilości różnie zamykających wkładek cylindrycznych
z hierarchiczną strukturą zamykania nadrzędnego klucza.

Generalny, główny klucz (GHS) znajduje się na najwyższym poziomie
w hierarchii kluczy.
Pod nim następuję podział w zależności od zapotrzebowania
na klucz grupowy nadrzędny (OGS), klucz grupowy (GS) i klucz pojedyńczy (ES)

System klucza głównego (H)

System składa się z:
- dowolnej ilości różnie zamykających wkładek cylindrycznych.

Główny klucz (HS) jest nadrzędny dla wszystkich wkładek cylindrycznych

Uwaga:

- Polska Sp. z o.o.

Celem uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt

z działem technicznym esco

Prosimy przy zapytaniu ofertowym o przysłanie:
- planu zamykania wkładek cylindrycznych
- wymiarów wkładek cylindrycznych ( a i b )

23.11



WKŁADKI CYLINDRYCZNE
Systemy klucza Masterkey

stan: 06/2011

System klucza głównego (Z)

System składa się z:
- dowolnej ilości różnie zamykających wkładek cylindrycznych.

Główny klucz (HS) jest nadrzędny dla wszystkich wkładek cylindrycznych
Klucze tej wkładki cylindrycznej zamykają też jedną lub więcej wkładek cylindrycznych (centralnych)

System kombinowanego klucza głównego
i klucza centralnego (ZHS)

System składa się z:
- dowolnej ilości różnie zamykających wkładek cylindrycznych.

Główny klucz (HS) jest nadrzędny dla wszystkich wkładek cylindrycznych
Klucze różnie zamykających wkładek cylindrycznych, zamykają też jedną lub
więcej wkładek cylindrycznych (centralnych)

Uwaga:

- Polska Sp. z o.o.

Celem uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt

z działem technicznym esco

Prosimy przy zapytaniu ofertowym o przysłanie:
- planu zamykania wkładek cylindrycznych
- wymiarów wkładek cylindrycznych ( a i b )

23.12
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Elektrozaczepy i Akcesoria
elektrozaczepy uniwersalne

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 01/2015

Elektrozaczep uniwersalny
z zapadką promieniową

Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych

Własności:
- symetryczny
- grubość 16,5mm
- zapadka promieniowa
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- możliwość zasilania prądem stałym i zmiennym - AC/DC

Napięcie znamionowe: 8-12V AC/DC
Pobór prądu: max. 1,3A
Oporność cewki: 9,2Ω

nr esco j.m. DIN wariant

24-643513 szt. L+R bez pamięci, bez mechanicznego odryglowania
24-643521 szt. L+R z pamięcią, bez mechanicznego odryglowania
24-559679 szt. L+R bez pamięci, z mechanicznym odryglowaniem
24-643530 szt. L+R z pamięcia, z mechanicznym odryglowaniem

24.02

Elektrozaczep uniwersalny
z zapadką promieniową i pamięcią wewnętrzną

Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych

Własności:
- symetryczny
- grubość 16,5mm
- zapadka promieniowa
- pamięć wewnętrzna
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- możliwość zasilania prądem stałym i zmiennym - AC/DC

Napięcie znamionowe: 8-12V AC/DC
Pobór prądu: max. 1,3A
Oporność cewki: 9,2Ω

nr esco j.m. DIN wariant

24-775100 szt. L+R z pamięcią, z mechanicznym odryglowaniem



Elektrozaczepy i Akcesoria
elektrozaczepy uniwersalne 

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 01/2015

Elektrozaczep uniwersalny
z zapadką promieniową

Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych

Własności:
- symetryczny
- grubość 16,5mm
- zapadka promieniowa
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- możliwość zasilania prądem stałym i zmiennym - AC/DC

Napięcie znamionowe: 12V AC/DC
Pobór prądu: max. 500mA
Oporność cewki: 9,2Ω

nr esco j.m. DIN wariant

24-843105 szt. L+R bez pamięci, bez mechanicznego odryglowania

24.03

66
 

Elektrozaczep uniwersalny
z zapadką promieniową, typ 118 oraz 118.13

Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych

Własności:
- symetryczny
- grubość 16mm/18,5mm w wersji ProFix
- zapadka promieniowa
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- możliwość zasilania prądem stałym i zmiennym - AC/DC
- odpornośc na włamanie 3000N
- otwarcie pod naciskiem na zapadke 200N (12VAC)

Napięcie znamionowe: 10-24V AC/DC
Pobór prądu: 250mA(12VAC) max. 560mA
Oporność cewki: 43Ω

nr esco j.m. DIN wariant

24-788813 szt. L+R bez mechanicznego odryglowania
24-788821 szt. L+R z mechanicznym odryglowaniem

Wykonanie w systemie ProFix 2 - montaż bez konieczoności podcinania 
profili od czoła.

nr esco j.m. DIN wariant

24-788830 szt. L+R bez mechanicznego odryglowania
24-788848 szt. L+R z mechanicznym odryglowaniem

Blachy zaczepowe należy dobierać w zależności od 
systemu. Balcha proponowana 21-369250



Elektrozaczepy i Akcesoria
elektrozaczepy uniwersalne z 
wyprowadzeniem zapadki

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 01/2015

21

Elektrozaczep uniwersalny, seria TOP
z zapadką promieniową i wyprowadzeniem zapadki

Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych

Własności:
- symetryczny
- grubość 18,5mm
- zapadka promieniowa
- system wyprowadzenia zapadki

Napięcie znamionowe: 10-24V AC/DC
Oporność cewki: 43 Ω

nr esco j.m. DIN wariant

24-861091 szt. L+R bez pamięci, bez mechanicznego odryglowania
24-861092 szt. L+R z pamięcią, bez mechanicznego odryglowania

24.04

- siła trzymania 3230 N
- otwarcie pod naporem na zapadkę, max.:

250 N – przy zasilaniu 12V AC
360 N – przy zasilaniu 24V AC
55 N – przy zasilaniu 12V DC
220 N – przy zasilaniu 24V DC

- możliwa praca ciągła przy zasilaniu 11-13V DC
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)

Pobór prądu:
175 mA – przy zasilaniu 10V AC

230 mA – przy zasilaniu 10V DC
280 mA – przy zasilaniu 12V DC
560 mA – przy zasilaniu 24V DC

24-861093 szt. L+R bez pamięci, z mechanicznym odryglowaniem
24-861094 szt. L+R z pamięcią i mechanicznym odryglowaniem
24-861096 szt. L+R z monitoringiem, bez pamięci, bez mechanicznego odryglowania

500 mA – przy zasilaniu 24V AC
250 mA – przy zasilaniu 12V AC

Blachy zaczepowe należy dobierać w zależności od systemu. 
Balcha proponowana 21-369250 



Elektrozaczepy i Akcesoria
elektrozaczepy niskoprądowe 

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 01/2015

Elektrozaczep niskoprądowy 12VDC

Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych

Własności:
- symetryczny
- grubość 16,5mm
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- zapadka promieniowa

Napięcie znamionowe: 12VDC
Pobór prądu: max 250mA
Oporność cewki 30Ω

nr esco j.m. DIN wariant

24-787442 szt. L+R bez pamięci, bez mechanicznego odryglowania
24-842362 szt. L+R bez pamięci, z mechanicznym odryglowaniem

24.05

Elektrozaczep niskoprądowy 24VDC

Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych

Własności:
- symetryczny
- grubość 16,5mm
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- zapadka promieniowa

Napięcie znamionowe: 24VDC
Pobór prądu: max 150mA
Oporność cewki 128Ω

nr esco j.m. DIN wariant

24-775118 szt. L+R bez pamięci, bez mechanicznego odryglowania
24-842370 szt. L+R bez pamięci, z mechanicznym odryglowaniem



Elektrozaczepy i Akcesoria
elektrozaczepy rewersyjne

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 01/2015

Elektrozaczep rewersyjny
z zapadką promieniową

Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych

Własności:
- symetryczny
- grubość 16,5mm
- zapadka promieniowa
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)

Napięcie znamionowe: 12V lub 24V DC
Pobór prądu: max. 250mA lub 150mA
Oporność cewki: 58Ω lub 220Ω

nr esco j.m. DIN wariant

24-787450 szt. L+R 12VDC, 250mA
24-775126 szt. L+R 24VDC, 150mA

24.06

21

Elektrozaczep rewersyjny, seria TOP
z zapadką promieniową i wyprowadzeniem zapadki

Zastosowanie:

- do drzwi lewych i prawych
Własności:
- symetryczny
- grubość 18,5mm
- zapadka promieniowa
- system wyprowadzenia zapadki
- siła trzymania 3230 N
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)

Napięcie znamionowe: 12V lub 24V DC
Pobór prądu: 175mA lub 120mA
Oporność cewki: 70Ω lub 230Ω

nr esco j.m. DIN wariant

24-861097 szt. L+R 12VDC, 175mA
24-861098 szt. L+R 24VDC, 120mA
24-861099 szt. L+R 12VDC, 175mA, z monitoringiem
24-861100 szt. L+R 24VDC, 120mA, z monitoringiem

- do instalacji domofonowych
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu

Blachy zaczepowe należy dobierać w zależności od systemu. 
Balcha proponowana 21-369250 



Elektrozaczepy i Akcesoria 
elektrozaczepy rewersyjne

24.07

Elektrozaczep rewersyjny 
z zapadką promieniową, 138F
Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewy i prawych
- elektrozaczep dedykowany do drzwi przeciwpożarowych we współpracy z zamkiem dodatkowym

- symetryczny
- 16 mm
- zapadka promieniowa
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)

Własności:

nr esco               j.m DIN  wariant

24-805990 szt. L+R 12VDC, 235mA

24-805991 szt.  L+R 24VDC, 150mA

Napięcie znamionowe: 12V lub 24V DC  
Pobór prądu: max. 235mA lub 150mA  
Oporność cewki: 51Ω lub 230Ω  

Elektrozaczep rewersyjny 
z zapadką promieniową, 138F.13
Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewy i prawych
- elektrozaczep dedykowany do drzwi przeciwpożarowych we współpracy z zamkiem dodatkowym
- system ProFix2

- symetryczny
- 18,5 mm
- zapadka promieniowa
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)

Własności:

Napięcie znamionowe: 12V lub 24V DC
Pobór prądu: max. 235mA lub 150mA
Oporność cewki: 51Ω lub 230Ω

nr esco               j.m DIN wariant

24-805992 szt. L+R 12VDC, 235mA

24-805993 szt.  L+R 24VDC, 150mA

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 01/2015

Blachy zaczepowe należy dobierać w zależności od systemu profili i zamka.
Proponowana blacha zaczepowa 21-369250



Elektrozaczepy i Akcesoria
elektrozaczepy rewersyjne

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 11/201624.08

Elektrozaczep rewersyjny 
331U
Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewy i prawych
- elektrozaczep dedykowany do drzwi przeciwpożarowych we współpracy z zamkiem dodatkowym
- do drzwi ewakuacyjnych 

- niesymetryczny
- 23 mm
- odporność na włamanie 7500 N
- możliwość otwarcia pod naporem na zapadkę do 5000 N

Własności:

Napięcie znamionowe: 12V lub 24V DC  
Pobór prądu: max. 320mA lub 160mA  
Oporność cewki: 37,5Ω lub 1250Ω 

nr esco  j.m DIN wariant 

24-604919 szt.  R 12VDC, 320 mA  
24-801639 szt.  L 12VDC, 320 mA  
24-806001 szt.  R 24VDC, 160mA   
24-806002 szt.  L 24VDC,  160mA  

Elektrozaczep dostarczany jest wraz z blachą zaczepową.  



Elektrozaczepy i Akcesoria
elektrozaczepy do drzwi przeciwpożarowych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 01/2015

Elektrozaczep do drzwi przeciwpożarowych
142U/142UR

Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi przeciwpożarowych

Własności:
- grubość 21mm
- dioda przepięciowa w standardzie
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- regulacja położenia elektrozaczepu Fix
- możliwość zasilania prądem stałym i zmiennym - AC/DC
- odpornośc na włamanie 6500N

Napięcie znamionowe: 12 lub 24V AC/DC (przełącznik)
Pobór prądu: max. 130mA - 70mA
Oporność cewki: 57,5Ω - 230Ω

nr esco j.m. DIN wariant

24-788856 szt. L bez monitoringu
24-788864 szt. P bez monitoringu
24-788872 szt. L z monitoringiem
24-788880 szt. P z monitoringiem

24.09

Elektrozaczep do drzwi przeciwpożarowych
142UF

Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi przeciwpożarowych

Własności:
- grubość 21mm
- dioda przepięciowa w standardzie
- brak regulacji zapadki
- regulacja położenia elektrozaczepu Fix
- możliwość zasilania prądem stałym i zmiennym - AC/DC
- odpornośc na włamanie 10000N

Napięcie znamionowe: 12 lub 24V AC/DC (przełącznik)
Pobór prądu: max. 130mA - 70mA
Oporność cewki: 57,5Ω - 230Ω

nr esco j.m. DIN

24-861263 szt. L
24-861262 szt. P
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Elektrozaczep do drzwi przeciwpożarowych
143 z zapadką promieniową

Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi przeciwpożarowych

Własności:
- grubość 20mm
- zapadka promieniowa
- układ przepięciowy
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- regulacja zamka Fix
- możliwość zasilania prądem stałym i zmiennym - AC/DC
- odpornośc na włamanie 8000N
- otwarcie pod naciskiem na zapadkę 150N

Napięcie znamionowe: 12-24V AC/DC
Pobór prądu: max. 350mA
Oporność cewki: -Ω

nr esco j.m. DIN

24-788910 szt. L+P

24.10

Elektrozaczep do drzwi przeciwpożarowych
143.13 z zapadką promieniową, ProFix2

Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi przeciwpożarowych

Własności:
- grubość 20mm
- zapadka promieniowa
- układ przepięciowy
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- regulacja zamka Fix
- możliwość zasilania prądem stałym i zmiennym - AC/DC
- odpornośc na włamanie 8000N

Napięcie znamionowe: 12-24V AC/DC
Pobór prądu: max. 350mA
Oporność cewki: -Ω

Wykonanie w systemie ProFix2 - montaż bez konieczoności podcinania 
profili od czoła.

nr esco j.m. DIN

24-788929 szt. L
24-788937 szt. P

Blachy zaczepowe dobierać w zalezności od systemu. 
Proponowana blacha zaczepowa 21-369250



Elektrozaczepy i Akcesoria
elektrozaczepy do drzwi przeciwpożarowych 

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do stosowania z elektrozaczepami z systemem ProFix 2 
- do zamków zapadkowo-ryglowych

Właściwości:
- umożliwia bezproblemowe wyprowadzenie zapadki zamka poprzez wyeli-
minowanie blokowania w profilu ramowym

nr esco j.m. DIN A B wariant

21-367206 szt. L+R 24 mm 3 mm Yawal 
TM75EI

21-359920 szt. L+R 24 mm 3 mm Aluprof 
MB78EI

21-367214 szt. L+R 24 mm 3 mm Ponzio 
NT78EI

21-369233 szt. L+R 24 mm 3 mm Aluprof 
MB60

21-369241 szt. L+R 24 mm 3 mm Aluprof 
MB70

Uwaga: Na zamówienie dostępne warianyty dla innych systemów aluminiowych.

Elektrozaczep uniwersalny
118F.13 z zapadką promieniową

Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi przeciwpożarowych
- do drzwi lewych i prawych

Własności:
- symetryczny
- grubość 18.5mm
- zapadka promieniowa
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- regulacja zamka F, Fix
- możliwość zasilania prądem stałym i zmiennym - AC/DC
- wykonanie w systemie ProFix 2
- odpornośc na włamanie 3000N

Napięcie znamionowe: 10-24V AC/DC
Pobór prądu: max. 230mA
Oporność cewki: 9,2Ω
Wykonanie w systemie ProFix 2 - montaż bez konieczoności podcinania 
profili od czoła.

nr esco j.m. DIN wariant

24-365955 szt. L+R bez mechanicznego odryglowania

Blachy zaczepowe należy dobierać w zależności od systemu. 
Balcha proponowana 21-369250

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 01/2015 24.11
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Elektrozaczep rewersyjny
332.80 z zapadką promieniową
Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi ewakuacyjnych
- do automatycznych drzwi rozwiernych

Własności:
- grubość 20mm
- zapadka promieniowa
- symetryczny
- rewersyjny
- układ przepięciowy
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- regulacja zamka Fix
- funkcja monitoringu zapadki zamka oraz monitoring wewnętrzny
- możliwość otwarcia pod naporem na zapadkę do 3000N

Napięcie znamionowe: 12 lub 24V  DC 
Pobór prądu: max. 190 lub 95mA
Oporność cewki: 63 lub 260Ω

nr esco j.m. DIN wariant

24-788945 szt. L+P 12V
24-788953 szt. L+P 24V

Elektrozaczep rewersyjny
332.238 z zapadką promieniową, ProFix2
Zastosowanie:
- do odblokowywania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi ewakuacyjnych
- do automatycznych drzwi rozwiernych

Własności:
- grubość 20mm
- zapadka promieniowa
- symetryczny
- rewersyjny
- układ przepięciowy
- wykonanie FaFix (możliwość regulacji wysunięcia zapadki)
- regulacja zamka Fix
- funkcja monitoringu zapadki zamka oraz monitoringu wewnętrznego
- możliwość otwarcia pod naporem na zapadkę do 3000N

Napięcie znamionowe: 12 lub 24V  DC 
Pobór prądu: max. 190 lub 95mA
Oporność cewki: 63 lub 260Ω

Wykonanie w systemie ProFix2 - montaż bez konieczoności podcinania 
profili od czoła.

nr esco j.m. DIN wariant

24-788961 szt. L+P 12V
24-788970 szt. L+P 24V

Blachy zaczepowe dobierać w zalezności od systemu. 
Proponowana blacha zaczepowa 21-369250
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Elektrozaczep do drzwi całoszklanych

Zastosowanie:
- do drzwi całoszklanych bez zamka
- do drzwi z aluminium, stali i drewna

Własności:
- montaż na ościeznicy
- uniwersalny
- symetryczny
- dioda przepięciowa w standardzie
- opcjonalana funkcja monitoringu
- do szkła o grubości od 9 do 12mm

Napięcie znamionowe: 12 lub 24V AC/DC 
Pobór prądu: max. 130/70mA (AC) lub 210/105mA (DC)
Oporność cewki: 57,5 Ω - 12V/230Ω +24 

nr esco j.m. DIN wariant

24-789011 szt. L+P bez monitoringu
24-789020 szt. L+P z monitoringiem

Elektrozaczep do drzwi całoszklanych

Zastosowanie:
- do drzwi całoszklanych bez zamka

Własności:
- uniwersalny
- symetryczny
- do szkła o grubości 9, 10 lub 12mm

Napięcie znamionowe: 6 lub 12V AC/ DC 

nr esco j.m. DIN wariant

24-789038 szt. L+P 9mm
24-789046 szt. L+P 10mm
24-789054 szt. L+P 12mm
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elektrozaczepy specjalne

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 01/2015

Elektrozaczep do zastosować zewnętrznych
z zapadką promieniową typ 118W

Zastosowanie:
- do zastosować zewnętrznych
- do odblokowania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych

Własności:
- symetryczny
- grubość 16 mm
- zapadka promieniowa
- siła trzymania 3750 N
Napięcie znamionowe: 10-24V AC/DC

Pobór prądu: 
Oporność cewki: 43 Ω

nr esco j.m. DIN wariant

24-804050 szt. L+P bez pamięci, bez mechanicznego odryglowania
24-861136 szt. L+P bez pamięci, z mechanicznym odryglowaniem

24.14

Elektrozaczep do zastosować zewnętrznych
z zapadką promieniową i wyprowadzeniem zapadki  typ 118.13W

Zastosowanie:
- do zastosować zewnętrznych
- do odblokowania drzwi w systemach kontroli dostępu
- do instalacji domofonowych
- do drzwi lewych i prawych

Własności:
- symetryczny
- grubość 18,5 mm
- zapadka promieniowa
- system wyprowadzenia zapadki
- siła trzymania 3750 N

Napięcie znamionowe: 10-24V AC/DC 

Pobór prądu: 
Oporność cewki: 43 Ω

nr esco j.m. DIN wariant

24-861137 szt. L+P bez pamięci, bez mechanicznego odryglowania
24-861139 szt. L+P bez pamięci, z mechanicznym odryglowaniem

250 mA – przy zasilaniu 12V AC
500 mA – przy zasilaniu 24V AC
230 mA – przy zasilaniu 10V DC
280 mA – przy zasilaniu 12V DC
560 mA – przy zasilaniu 24V DC

250 mA – przy zasilaniu 12V AC
500 mA – przy zasilaniu 24V AC
230 mA – przy zasilaniu 10V DC
280 mA – przy zasilaniu 12V DC
560 mA – przy zasilaniu 24V DC

Blachy zaczepowe dobierać w zalezności od systemu. 
Proponowana blacha zaczepowa 21-369250
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Zwora magnetyczna 2500N
z monitoringiem

Zastosowanie:
- od blokowania drzwi w pozycji zamkniętej
- zastosowanie w systemach kontroli dostępu

Własności:
- dostępna w dwóch wariantach: 
 a) do montażu nawierzchniowego  
     (wymagany zestaw montażowy typu L lub L + Z)
 b) do montażu wpuszczanego
- siła trzymania 2500N
- zasilanie 12 lub 24V DC
- monitorowanie stanu drzwi
- monitorowanie stanu drzwi

Napięcie znamionowe: 12 lub 24V DC
Pobór prądu: 500mA lub 250mA

 

nr esco j.m. DIN  wariant

18-860997

18-860998

szt. L+R 2500N/nawierzchniowy

Zwora magnetyczna 5300N
z monitoringiem

Zastosowanie:
- odblokowania drzwi w pozycji zamkniętej
- zastosowanie w systemach kontroli dostępu

nr esco j.m. DIN  wariant

18-861000 szt.

Wymiary:
a) w wariancie nawierzchniowym:
 Wymiary zwory: 268 x 48 x 26,5 mm
 Wymiary jarzma: 185 x 38 x 12 mm
b) w wariancie wpuszczanym:
 Wymiary zwory: 228 x 39 x 27 mm
 Wymiary jarzma: 185 x38 x 11 mm

szt. L+R 2500N/wpuszczany

Własności:
- dedykowana do montażu nawierzchniowego 
  (wymagany zestaw montażowy typu L lub L + Z)
- zasilanie 12 lub 24V DC
- siła trzymania 5300N
- monitoring stanu drzwi

Napięcie znamionowe: 12V lub 24V DC
Pobór prądu: max. 500mA lub 250mA
Wymiary zwory: 268 x 73 x 39 mm
Wymiary jarzma: 190 x 61 x 17 mm

L+R 5300N/nawierzchniowy
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Zestawy montażowe do zwór magnetycznych:

Zestaw montażowy typu L + Z

Zastosowanie:

- do montażu zwory do drzwi wykonanych z metalu, drewna i profili PVC
- do montażu zwory na profilu ramy przy użyciu  kątownika oraz do montażu jarzma 
  do profilu skrzydła 

nr esco j.m. DIN wariant

18-571628
18-861001

szt.
szt.

Zestaw montażowy typu L 

Zastosowanie:

- do montażu zwory do drzwi wykonanych z metalu, 
  drewna i profili PVC
- do montażu zwory na profilu ramy 
  (montaż jarzma bezpośrednio do skrzydła)
 

nr esco j.m. DIN wariant

18-800258
18-803102

szt.
szt.

L+R do zwory 2500N
L+R do zwory 5300N

L+R do zwory 2500N
L+R do zwory 5300N
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Zestyk do drzwi dwuskrzydłowych

Zastosowanie:
- zestyk stosowany do podłączenia elektrozaczepów i innych urządzeń elek-
trycznych w skrzydle biernym drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- nie nadaje się do podłączenia elektrozaczepów rewersyjnych

Własności:
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- łatwy w montażu
- ukryta zabudowa
- możliwośc zdjęcia skrzydła biernego bez konieczności demontażu przewo-
dów

nr esco j.m. DIN

24-643548 szt. L+R

Pancerz elastyczny do przewodów

Zastosowanie:
- do podłączania elektrozaczepów i innych urządzeń elektrycznych w skr-
zydle biernym drzwi z profili aluminiowych i stalowych

Własności:
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- całkowita ochrona przewodu przed ingerencją z zewnątrz
- pancerz wykonany ze stali nierdzewnej
- montaż nawieżchniowy
- możliwość montażu do każdego rodzaju drzwi
- możliwość jednoczesnego przeniesienia do kilku sygnałów

nr esco j.m. wariant

24-643432 szt. Ø10, L=300mm
24-861142 szt. Ø10, L=600mm

Zestyk do drzwi dwuskrzydłowych

Zastosowanie:
- zestyk stosowany do podłączenia elektrozaczepów i innych urządzeń 
elektrycznych   w skrzydle biernym drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- nie nadaje się do podłączenia elektrozaczepów rewersyjnych

Własności:
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- łatwy w montażu
- ukryta zabudowa
- możliwośc zdjęcia skrzydła biernego bez konieczności demontażu przewodów

nr esco j.m. DIN

24-803277 szt. L+R

300 (600)

dwubiegunowy

trójbiegunowa
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Pancerz elastyczny do przewodów
wpuszczany między profile

Zastosowanie:
- do podłączania elektrozaczepów i innych urządzeń elektrycznych w skr-
zydle biernym drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do kabla przyłączeniowego o grubości 8mm

Własności:
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- całkowita ochrona przewodu przed ingerencją z zewnątrz
- pancerz wykonany ze stali chromowanej
- możliwośc montażu do każdego rodzaju drzwi
- możliwość jednoczesnego przeniesienia do kilku sygnałów

nr esco j.m. DIN wariant

25-307084 szt. L+R L=155mm
25-307092 szt. L+R L=370mm

długość pancerza     d max.
         155mm              50mm
         370mm             100mm

24.18

Pancerz elastyczny do przewodów
wpuszczany między profile z kasetą

Zastosowanie:
- do podłączania elektrozaczepów i innych urządzeń elektrycznych w skr-
zydle biernym drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do kabla przyłączeniowego o grubości 8mm

Własności:
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- całkowita ochrona przewodu przed ingerencją z zewnątrz
- pancerz wykonany ze stali chromowanej
- możliwośc montażu do każdego rodzaju drzwi
- możliwość jednoczesnego przeniesienia do kilku sygnałów

nr esco j.m. DIN wariant

25-861143 szt. L+R L=370mm

długość pancerza   wymiary kasety     d max.
         155mm            25x260x17mm      50mm

25-346357 szt. L+R L=155mm

         370mm            25x480x17mm      100mm
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Pancerz elastyczny do przewodów
Wpuszczany między profile z kasetą jednostronną 
i kościami podłączeniowymi
Zastosowanie:
- po podłaczenia elektrozaczepów i innych urządzeń 
elektrycznych w skrzydle drzwi z profili aluminiowych i stalowych

Własności:
- uniwersalny do drzwi lewych i prawych
- pancerz wykonany ze stali nierdzewnej
- dzięki kościom podłączeniowym łatwy demontaż 
bez konieczności przecinania przewodu
- możliwość podłączenia 10 żył przewodu
- napięcie pracy 24V +20%

nr esco j.m. DIN

24-795143 szt. L+R

24.19

Pancerz elastyczny do przewodów
Wpuszczany między profile z kasetą dwustronną 
i kościami podłączeniowymi
Zastosowanie:

Własności:
- uniwersalny do drzwi lewych i prawych
- pancerz wykonany ze stali nierdzewnej
- dzięki kościom podłączeniowym łatwy demontaż 
bez konieczności przecinania przewodu
- możliwość podłączenia 10 żył przewodu
- napięcie pracy 24V +20%

nr esco j.m. DIN

24-799793 szt. L+R

17.524

48
0

19

24
17.5

48
0

- po podłaczenia elektrozaczepów i innych urządzeń 
elektrycznych w skrzydle drzwi z profili aluminiowych i stalowych
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Czujnik wysunięcia rygla
stopień ochrony IP 67

Zastosowanie:
- do monitorowania stanu zaryglowania drzwi
- do drzwi lewych i prawych

Własności:
- obudowa pyło- i wodoszczelna, stopień ochrony IP 67
- skok zadziałania ~3mm
- cztero metrowy kabel przyłączeniowy, 4 żyłowy
- obciążenie max. 30V/1.5A
- aprobata Vds G 189004

nr esco j.m. DIN

24-391042 szt. L+R

Czujnik wysunięcia rygla
stopień ochrony IP 54

Zastosowanie:
- do monitorowania stanu zaryglowania drzwi
- do drzwi lewych i prawych

Własności:
- obudowa pyło- i wodoszczelna, stopień ochrony IP 54
- skok zadziałania ~3mm
- cztero metrowy kabel przyłączeniowy, 3 żyłowy
- obciążenie max. 30V/1.5A

nr esco j.m. DIN

24-236900 szt. L+R
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Czujniki kontaktronowe
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Kontaktronowy czujnik otwarcia

Schemat połączeń

Zastosowanie:

Własności:

- do monitorowania stanu otwarcia okien lub drzwi
- do instalacji alarmowych i systemów kontroli dostępu

- kontrola otwarcia i zamknięcia klasa B (Anerkennungs-Nr.G 198514)
- kontrola zamknięcia klasa C ( )
- montaż poprzez przykręcenie lub zaciśnięcie na profilu
- obudowa wykonana z poliamidu, 30% włókna szklanego
- przewód 6m LIYY-ZGL 4x0,14mm

2

Anerkennungs-Nr.G 198030

Parametr

Obciążenie styków:
Napięcie chwilowe:

Napięcie znamionowe:
Prąd znamionowy:

Temperatura pracy:

Stopień ochrony:
Klasa otoczenia:

Dane techniczne:

5 VA
150 Vs
100V DC
0,5 A
-25°C do +70°C dla przewodu

zamocowanego na stałe
-5°C do +50°C dla przewodu

nie zamocowanego na stałe
IP67 (wg DIN 40050)
III (wg VdS 2110)

Wartość

jm. opis

24 - 442364 kpl. kontaktronowy czujnik otwarcia do instalacji
alarmowych i kontroli dostępu

nr esco

Uniwersalny czujnik kontaktronowy NO/NC

Zastosowanie:

Własności:

- do monitorowania stanu otwarcia okien lub drzwi
- do sterowania urządzeniami ogrzewania i klimatyzacji

- montaż poprzez przykręcenie lub zaciśnięcie na profilu
- obudowa wykonana z poliamidu, 30% włókna szklanego
- przewód 6m LIYY-ZGL 4x0,14mm

2

Parametr

Obciążenie styków:
Napięcie chwilowe:

Napięcie znamionowe:
Prąd znamionowy:

Temperatura pracy:

Stopień ochrony:
Klasa otoczenia:

Dane techniczne:

3 VA
150 Vs
30V DC
0,2 A
-25°C do +70°C dla przewodu

zamocowanego na stałe
-5°C do +50°C dla przewodu

nie zamocowanego na stałe
IP67 (wg DIN 40050)
III (wg VdS 2110)

Wartość

jm. opis

24 - 442372 kpl. kontaktronowy czujnik kontaktronowy do
kontroli zamknięcia

nr escoSchemat połączeń

strona: 24. .00

stan: 05.2005
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Tester do sprawdzania
czujników kontaktronowych

Zastosowanie:

Własności:

- do sprawdzania działania czujników kontakrtonowych

- wyposażony we wskaźniki LED
- wyposażony w sygnalizator dźwiękowy

jm. opis

24 - 496294 szt. tester do sprawdzania czujników kontaktronowych

nr esco

strona: 24. .00

stan: 05.2005
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Kontaktronowy czujnik otwarcia

Zastosowanie:

Własności:

- do monitorowania stanu otwarcia okien lub drzwi
- do instalacji alarmowych i systemów kontroli dostępu

- k

- szerokość szczeliny 31,75 mm
- S x W X D: 9,5 x 16 x 50,8 mm

ontakt w obudowie metalowej do zastosowa komercyjnychń

jm. opis

25 -858854 kpl. kontaktronowy czujnik otwarcia
do zastosowań komercyjnych

nr esco

Kontaktronowy czujnik otwarcia

Zastosowanie:

Własności:

- do monitorowania stanu otwarcia okien lub drzwi
- do instalacji alarmowych i systemów kontroli dostępu

- k

- szerokość szczeliny 25 mm
- S x W X D: 7,62 x 13,46 x 33,78 mm

ontakt do montażu w kołnierzu, z bocznymi przewodami

jm. opis

25 -858862 kpl. kontaktronowy czujnik otwarcia
do montażu w kołnierzu

nr esco
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Kontaktronowy czujnik otwarcia S-3

Zastosowanie:

Własności:

- do monitorowania stanu otwarcia okien lub drzwi
- do instalacji alarmowych i systemów kontroli dostępu

- spełnia PN-EN 50130-5:2002 (systemy alarmowe cz.5 - próby środowiskowe)
- spełnia PN-93/E-08390-22:1993 (włamaniowe systemy alarmowe)
- zakwalifikowane do KLASY „C”
- zgodny z LVD 73/23/EEC+93/68/EEC

Parametr

Maksymalne napięcie przełączalne:
Maksymalny prąd przełączalny:

Maksymalny prąd ciągły:
Oporność przejściowa:

Moc znamionowa:

Dane techniczne:

200 V
500 mA
1,5 A
150 m
10 VA

Ω

Wartość

jm. opis

25 - 410624 kpl. kontaktronowy czujnik otwarcia do instalacji
alarmowych i kontroli dostępu

nr esco

strona: 24. .00

stan: 05.2005

26
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Elektroniczne zamki szyfrowe serii  SL2000

strona: 24. .00

stan: 10.2015
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Charakterystyka:

- Jedno wyj cie przek kowe 1.5A/30V oraz dwa wyj cia tranzystorowe;

- Sygnalizacja alarmów na wyj ciu tranzystorowym; 

- W raca z czujnikiem otwarcia drzwi;

- Mo wo zenia przycisku wyj rodka;

- Kod Administratora do celów programowania i zarz zani kodami u ytkowników ;

- Kod G ówny do zmiany aktualnego stanu uzbrojenia zamka;

- 55 Kodów U ytkownikó ych uprawnienie do otwarcia drzwi;

- Mo wo zasowej blokady zamka po trzykrotnym wprowadzeniu b kodu;

- Mo wo kady dost zamek jest w trybie uzbrojenia;

- Programow kodów;

- Indeksowanie u ytkowników;

- Nieulotna p

- Trzy wsk raz Buzzer;

- Zasilanie 10-

- Ochrona antysabota owa (tamper);

-  Znak CE.

jm.
26 -283436 szt.

nr esco

Elektroniczny zamek szyfrowy 

typ SL2000S1K

Opis:

- zewn trzny wandaloodporny

  zamek szyfrowy

- z owe

- korpus oraz klawiatura wykonane ze stopu

  aluminium i pokryte pow ok kolorze srebrnym.  

Dane techniczne

Parametr Wartość

Napięcie zasilania 10-15 VDC

Pobór prądu 15mA

Kontakt antysabotażowy Styk NC, 50mA/24V

Klasa środowiskowa Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, 
temperatura otoczenia: -25°C- +60°C, 
wilgotność względna: 10-95% (bez 
kondensacji)

Waga ≈800g
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Elektroniczny zamek szyfrowy 

typ SL2000E 

Opis:

- zewn trzny zamek szyfrowy, 

- obudowa z ABS,

- k zeniowy 50cm,

- klawiatura silikonowa z pod wietleniem, 

- dwa klawisze funkcyjne.

Elektroniczny zamek szyfrowy 

typ SL2000H 

Opis:

- zewn trzny, wandaloodporny zamek szyfrowy,  

- obudowa ze stopu aluminium pokryta szarym

   lakierem proszkowym,

- z owe,

- dost awiatury chroniony drzwiczkami 

   zamykanymi na kluczyk, 

- klawiatura silikonowa z pod wietleniem. 

Dane techniczne

Parametr Wartość

Napięcie zasilania 10-15 VDC

Pobór prądu 25mA

Kontakt anty-sabotażowy Styk NC, 50mA/24V

Klasa środowiskowa Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, 
temperatura otoczenia: -25°C- +60°C, 
wilgotność względna: 10-95% (bez 
kondensacji)

Waga ≈150g

Dane techniczne

Parametr Wartość

Napięcie zasilania 10-15 VDC

Pobór prądu 25mA

Kontakt anty-sabotażowy Styk NC, 50mA/24V

Klasa środowiskowa Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, temp.: 
-25°C + 60°C, wilgotność względna: 0 - 95%

Waga ≈ 1300g

jm.
26-800224 szt.

nr esco

jm.
26-800225 szt.

nr esco
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Elektroniczny zamek szyfrowy 

typ SL2000F-VP

Opis:

- zewn trzny, wandaloodporny

  zamek szyfrowy,

- górny korpus obudowy oraz klawisze 

  wykonane ze stopu aluminium i pokryte 

  pow ok kolorze srebrny metalik,

- k zeniowy 50cm,

- mo wo stalacji be rednio na 

  puszce elektroinstalacyjnej 60mm. 

Dane techniczne

Parametr Wartość

Napięcie zasilania 10-15 VDC

Pobór prądu 25mA

Kontakt antysabotażowy Styk NC, 50mA/24V

Klasa środowiskowa Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, 
temperatura otoczenia: -25°C- +60°C, 
wilgotność względna: 10-95% (bez 
kondensacji)

Waga ≈450g

jm.
26-800226 szt.

nr esco
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serii PRxx1 oraz PRxx2
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kontrolery serii PRxx2
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typ PR201 v2.1

Opis:

jm.
26-283401

typ PR301 V2.1

Opis:

jm.
26-336416

. .00

stan: 10.2015

32

ZA£./WY£.

OTWARTE

SYSTEM

1
0

5
m

m

8
0

m
m

16 mm16 mm104 mm

Opcjonalna
puszka

podtynkowa
śr. 60 mm

Rozmieszczenie
otworów

mocujących
obudowę

80mm

jjmm.
2222666---2228833440011

2

5

8

0

3

6

9

#

1

4

7

*

ZA£./WY£.

OTWARTE

SYSTEM

1
0

5
m

m

8
0

m
m

104 mm

80 mm

16mm  16mm

Opcjonalna
puszka

podtynkowa
śr. 60 mm

Rozmieszczenie
otworów

mocujących
obudowę

jjmm.
26-3364166

1
0

5

Dane techniczne

Parametr Wartość

Napięcie zasilania 10-15 VDC

Pobór prądu 70mA

Kontakt anty-sabotażowy Kontakt NC, 50mA/24V, IP67

Zasięg odczytu kart kluczy Do 15 cm dla kart ISO

Klasa środowiskowa Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, 
temperatura otoczenia: 0°C  - +50°C, 
wilgotność względna: 10-95% (bez 
kondensacji)

Waga ≈165g

CE

Dane techniczne

Parametr Wartość

Napięcie zasilania 10-15 VDC

Pobór prądu 70mA

Kontakt anty-sabotażowy Kontakt NC, 50mA/24V, IP67

Zasięg odczytu kart kluczy Do 15 cm dla kart ISO

Klasa środowiskowa Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, 
temperatura otoczenia: 0°C  - +50°C, 
wilgotność względna: 10-95% (bez 
kondensacji)

Waga ≈165g

CE
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typ PR611

Opis:

.33

Dane techniczne

Parametr Wartość

Napięcie zasilania 10-15 VDC

Pobór prądu 70mA

Kontakt anty-sabotażowy Kontakt NC, 50mA/24V, IP67

Zasięg odczytu kart kluczy Do 15 cm

Klasa środowiskowa Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, 
temperatura otoczenia: -25°C- +60°C, 
wilgotność względna: 10-95% (bez 
kondensacji)

Waga ≈120g

CE

.
szt.

typ PR611VP

Opis:

owan z enio

.
szt.

Dane techniczne

Parametr Wartość

Napięcie zasilania 10-15 VDC

Pobór prądu 90mA

Kontakt anty-sabotażowy Kontakt NC, 50mA/24V, IP67

Zasięg odczytu kart kluczy Do 8 cm

Klasa środowiskowa Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, 
temperatura otoczenia: -25°C- +60°C, 
wilgotność względna: 10-95% (bez 
kondensacji)

Waga ≈470g

CE
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typ PR602LCD-DT

Opis:

- interfejs komunikacyjny RS485

  buforze kontrolera

- rekomendowany jest do wykorzystania jako 

  terminal RCP w systemach Rejestracji 

  Czasu Pracy.

strona: 24. .00

stan: 10.2015
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jm.
26-800229 szt.

nr esco

Dane techniczne

Parametr Wartość

Napięcie zasilania 10-15 VDC

Pobór prądu 100mA

Kontakt anty-sabotażowy Kontakt NC, 50mA/24V, IP67

Zasięg odczytu kart kluczy Do 15 cm dla kart typu ISO

Klasa środowiskowa PR602LCD-DT-I: Klasa I, warunki wewnętrzne, 
temp. +5°C - +40°C, wilgotność względna: 
10..95% (bez kondensacji)

Stopień ochrony IP PR602LCD-DT - IP41

Waga PR602LCD-DT ≈ 410g 

CE

typ UT-2

jm.
26-767476 szt.

nr esco

Zastosowanie:

- do kontrolerów PRXXX

- do zdalnego sterowania kontrolerów za 

  pomoc komputera PC

- do odczytu zdarze zarejestrowanych przez 

  a kontrolerem: 1200 m

Dane techniczne

Parametr Wartość

Napięcie zasilania Nominalne 12 VDC (dopuszczalne 10…15VDC) 
oraz 5V od strony portu USB komputera

Pobór prądu Średnio 20mA (od strony zasilania 12VDC) 
oraz 40mA (od strony portu USB komputera)

Maksymalna prędkość 
transmisji

230,4 kbit/s

Maksymalna długość 
magistrali RS485

1200m (przy 9600kbit/s)

Klasa środowiskowa
(wg EN 50131-1)

Klasa I, warunki wewnętrzne, temp. +5°C - 
+40°C, wilgotność względna: 10..95% (bez 
kondensacji)

Waga ≈40g

CE
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Czytnik linii papilarnych

typ RFT1000

Opis:

- optyczny skaner linii papilarnych,

- czytnik kart standardu ISO/IEC 14443A (MIRAFE),

- rozpoznanie w oparciu o dane biometryczne odczytane z karty

  (tzw. tryb 1:1),

- rozpoznanie w oparciu o dane biometryczne zapisane w pam i 

  czytnika (tzw. tryb 1:N),

- p zorów linii papilarnych,

- interfejsy wyj ciowe RACS CLK/DTA oraz Wiegand,

oziomu programu PR Master (system RACS 4),

- szyfrowany protok komunikacyjny AES128 CBC, 

- konfiguracja przez port RS485 lub Ethernet.

 

strona: 24. .00
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jm.
26-806081 szt.

nr esco jjmm..nnrr eessccoo

Dane techniczne

Parametr Wartość

Napięcie zasilania modułu Nominalne 12 VDC, dopuszczalne 
10…15VDC

Pobór prądu Średnio 130mA przy 12VDC

Interfejsy komunikacyjne
RACS CLK/DTA, Wiegand (dane wyjściowe)

Linie wejściowe IN1, IN2 Wstępnie spolaryzowane rezystorem 
podciągającym do plusa zasilania 5,6kΩ, 
gwarantowane stany: niski <3V, wysoki> 4,5V

Klasa środowiskowa 
(wg normy EN 50131-1)

Klasa I, warunki wewnętrzne, temp.: 
+5°C…+40°C, wilgotność względna: 
10...95% (bez kondensacji), stopień 
ochrony IP41

Kontakt antysabotażowy Izolowany kontakt NC, 50mA/24V

Wymiary 85mm x 85mm x 52mm (szer. x wys. x gł.)

Waga ≈160g

CE

LAN, RS485 (do kon=guracji

Uwaga: 

- Przed u yciem czytnika linii papilarnych nale y spraw zy zastosowanie urz zenia w konkretnych warunkach

  jest zgodne z obo z rawem;
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-
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strona: 24. .0037
stan: 10.2015

Terminal typ PRT12
Opis:

Terminal typ PRT12 -BK
Opis:

26-704598
nr esco

Dane techniczne

Parametr Wartość

Napięcie zasilania 10-15 VDC

Pobór prądu 65mA 

Kontakt anty-sabotażowy Kontakt NC, 50mA/24V, IP67

Zasięg odczytu kart kluczy Do 15 cm

Klasa środowiskowa Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, 
temperatura otoczenia: -25°C- +60°C, 
wilgotność względna: 10-95% (bez 
kondensacji)

Wymiary Wraz ze standardową podstawką obudowy:
152.5 X 46 X 23 mm

Waga ≈150g

CE

26-704644
nr esco

Dane techniczne

Parametr Wartość

Napięcie zasilania 10-15 VDC

Pobór prądu 45mA 

Kontakt anty-sabotażowy Kontakt NC, 50mA/24V, IP67

Zasięg odczytu kart kluczy Do 15 cm

Klasa środowiskowa Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, 
temperatura otoczenia: -25°C- +60°C, 
wilgotność względna: 10-95% (bez 
kondensacji)

Wymiary Wraz ze standardową podstawką obudowy:
152.5 X 46 X 23 mm

Waga ≈150g

CE
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strona: 24. .0038
stan: 10.2015

Terminal typ PRT62EM

Opis:

Terminal typ PRT64EM
Opis:

26-809991
nr esco

26-800230
nr esco

Dane techniczne

Parametr Wartość

Napięcie zasilania 10-15 VDC

Pobór prądu 45mA

Kontakt anty-sabotażowy Kontakt NC, 50mA/24V, IP67

Zasięg odczytu kart kluczy Do 12 cm

Klasa środowiskowa Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, 
temperatura otoczenia: -25°C- +60°C, 
wilgotność względna: 10-95% (bez 
kondensacji)

Waga ≈100g

CE

Dane techniczne

Parametr Wartość

Napięcie zasilania 10-15 VDC

Pobór prądu 65mA

Kontakt anty-sabotażowy Kontakt NC, 50mA/24V, IP67

Zasięg odczytu kart kluczy Do 15 cm

Klasa środowiskowa Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, 
temperatura otoczenia: -25°C- +60°C, 
wilgotność względna: 10-95% (bez 
kondensacji)

Waga ≈120g

CE
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strona: 24. .0039
stan: 10.2015

Terminal typ PRT62EM-VP

Opis:

26 - 802979

nr esco

Dane techniczne

Parametr Wartość

Napięcie zasilania 10-15 VDC

Pobór prądu 85mA

Kontakt anty-sabotażowy Kontakt NC, 50mA/24V, IP67

Zasięg odczytu kart kluczy Do 8 cm

Klasa środowiskowa Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, 
temperatura otoczenia: -25°C- +60°C, 
wilgotność względna: 10-95% (bez 
kondensacji)

Waga ≈470g

CE

Zastosowanie:
RTxx

.

26 - 800231

nr esco

Zastosowanie:
RTxx

.

26 - 800233

nr esco

Opis:

Opis:
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strona: 24. .0040
stan: 10.2015

Ekspander WE/WY XM-2DR 

Opis:

  komunikacyjnym RACS CLK/DTA,

- 

  1,5A/30VDC i 5A/230VAC,

Dane techniczne

Parametr Wartość

Znamionowe napięcie 
zasilania

12 VDC, dopuszczalne 10…15V

Pobór prądu 25mA (przy wyłączonych obu przekaźnikach)
110mA (przy załączonych obu przekaźnikach)

Obciążalność każdego  
z przekaźników

REL1: 30VDC/1,5A
REL2: 230VAC/5A lub 30VDC/5A

Warunki środowiskowe Temp.:- 25°C..+60°C, wilgotność względna: 
10-95% (bez kondensacji)

Waga ≈110g

CE

jm.
26-800232 szt.

nr esco



A
U

T
O

M
A

T
Y

K
A

KONTROLA
DOSTĘPU

Zasilacze buforowe



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Zasilacz buforowy
PS 20

Parametr

Napięcie wyjściowe:
Max. prąd wyjściowy (bez akumulatora):

Prąd zwarciowy:
Akumulator:

Zasilanie AC
Zabezpieczenie akumulatora - bezpiecznik

Zabezpieczenie transformatora - bezpiecznik

Dane techniczne:

13,8 V DC
2 A
<0,9 A
7 Ah
220 V +/- 10% 50...60 Hz
5 A
250 mA

Wartość

Zastosowanie:

Własności:

- do zasilania urządzeń 12V DC z sieci 220V AC

- funkcja UPS: podtrzymanie pracy w przypadku braku
zasilania sieciowego

- automatyczne ładowanie akumulatora
- zabezpieczenie przed zwarciami
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- sygnalizacja LED 12V DC kolor czerwony
- sygnalizacja LED 220V AC kolor zielony
- wymiary obudowy 234x168x80 mm

jm. opis

26 - 282421 szt. zasilacz buforowy PS20

nr esco

uwaga: zasilacz w standardzie nie jest wyposażony w akumulator

strona: 24. .00

stan: 12.2015
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Akumulator

Zastosowanie:
- do zasilaczy buforowych

Własności:
- akumulator żelowy

- bezobsługowy 

jm. opis

26 -
26 -

286877
289302

szt.
szt.

akumulator 12 V; 1,3 Ah
akumulator 12 V; 7 Ah

nr esco
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Klamki
Rozetki na wk³adkê

cylindryczn¹ PZ



strona: 30. .0001

Klamka drzwiowa

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- z mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na rozetce prostokątnej
- zamaskowane śruby montażowe
- na trzpień kwadratowy 8mm

Własności:

Wykonanie

jm. wykonanie

26541130 -
265420
293172

30 -
30 -

szt.
szt.
szt.

AL-EV1
AL-c.brąz
RAL 9016

nr esco

AL-EV1:
AL-c.brąz:
RAL 9016:

Dane techniczne:

41 mm
41 mm
41 mm

głębokość otworu pod trzpień

Uwagi:
- bez śrub mocujących
- nie wskazana do montażu pionowego

opis

Klamka do drzwi z rozetką
i mechanizmem powrotnym
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stan: 03.2009
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl
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www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 03.2009



strona: 30. .0005

Klamka drzwiowa FSB 0646

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- z mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 8mm
- bez œrub mocuj¹cych

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

33277130 -
332780
332798
306703

30 -
30 -
30 -

szt.
szt.
szt.
szt.

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Stal
nierdzewna

nr esco

AL-EV1:
AL-c.br¹z:
RAL 9016:

Stal nierdzewna:

Dane techniczne:

35 mm
35
35

mm
mm

41 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Klamka do drzwi z rozetk¹
i mechanizmem powrotnym

stan: 04.2008
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 30. .0006

Klamka drzwiowa FSB 7223

Klamka drzwiowa FSB 1076

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- z mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 8mm
- bez œrub mocuj¹cych

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

38343030 -
38344930 -

szt.
szt.

AL-EV1
Stal
nierdzewna

nr esco

AL-EV1:
Stal nierdzewna:

Dane techniczne:

50 mm
58 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Klamka do drzwi z rozetk¹
i mechanizmem powrotnym

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- z mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 8mm
- bez œrub mocuj¹cych

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

38347330 -
38348130 -

szt.
szt.

AL-EV1
Stal
nierdzewna

nr esco

AL-EV1:
Stal nierdzewna:

Dane techniczne:

50 mm
67 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Klamka do drzwi z rozetk¹
i mechanizmem powrotnym

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007



strona: 30. .0007

Klamka drzwiowa FSB 0656

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- z mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 8mm
- bez œrub mocuj¹cych

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

39723730 -
36310330 -

szt.
szt.

AL-EV1
Stal
nierdzewna

nr esco

AL-EV1:
Stal nierdzewna:

Dane techniczne:

36 mm
36 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Klamka do drzwi z rozetk¹
i mechanizmem powrotnym

Klamka drzwiowa FSB 0665

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- z mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 8mm
- bez œrub mocuj¹cych

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

39783030 -
39784930 -

szt.
szt.

AL-EV1
Stal
nierdzewna

nr esco

AL-EV1:
Stal nierdzewna:

Dane techniczne:

36 mm
36 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Klamka do drzwi z rozetk¹
i mechanizmem powrotnym

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



OKUCIA DO DRZWI
Klamki drzwiowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl strona: 

stan: 03/2013

KLAMKA DRZWIOWA FSB

Właściwości:
- z mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane śruby montażowe
- bez śrub mocujących

nr esco j.m. kolor trzpień

30-397792 szt. Al.-EV1 8 mm
30-397806 szt. S.nierdzewna 8 mm

30.08.00
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33KLAMKA DRZWIOWA

Właściwości:
- z mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane śruby montażowe
- bez śrub mocujących

nr esco j.m. kolor trzpień

30-598860 szt. Al.-EV1 8 mm
30-598879 szt. RAL 8019 8 mm
30-598887 szt. RAL 9016 8 mm

KLAMKA DRZWIOWA

Właściwości:
- z mechanizmem powrotnym
- na owlanej rozecie
- bez śrub mocujących

materiał Aluminium

nr esco j.m. kolor trzpień

30-726923 szt. Al.-EV1 8 mm
30-726931 szt. RAL 9016 8 mm

materiał stal nierdzewna

nr esco j.m. trzpień

30-407577 szt. 8 mm



OKUCIA DO DRZWI
Klamki drzwiowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstrona: 

stan: 03/2013

KLAMKA DRZWIOWA

Właściwości:
- z mechanizmem powrotnym
- na owlanej rozecie
- bez śrub mocujących

materiał stal nierdzewna

nr esco j.m. trzpień

30-726940 szt. 8 mm

30.08.01

KLAMKA DRZWIOWA

Właściwości:
- z mechanizmem powrotnym
- na owlanej rozecie
- bez śrub mocujących

materiał stal nierdzewna

nr esco j.m. trzpień

30-726958 szt. 8 mm

KLAMKA DRZWIOWA

Właściwości:
- z mechanizmem powrotnym
- na owlanej rozecie
- bez śrub mocujących

materiał stal nierdzewna

nr esco j.m. trzpień

30-726966 szt. 8 mm

KLAMKA DRZWIOWA

Właściwości:
- z mechanizmem powrotnym
- na owlanej rozecie
- bez śrub mocujących

materiał stal nierdzewna

nr esco j.m. trzpień

30-880213 szt. 8 mm

KLAMKA DRZWIOWA

Właściwości:
- z mechanizmem powrotnym
- na owlanej rozecie
- bez śrub mocujących

materiał stal nierdzewna

nr esco j.m. trzpień

30-407542 szt. 8 mm



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Komplet klamka-klamka
z rozetkami na wkładkę cylindryczną PZ

model 111
Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- do drzwi profilowych lewych i prawych
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej

- zamaskowane śruby mocujące
- na trzpień kwadratowy lub

system R-Technik

( p.poż )

( szybki montaż poprzez zwykłe zazębienie (zatrzask)
klamki z elementami podłoża " rozetkami"
uprzednio zamontowanymi na drzwiach )

8 9 mm

strona: 30. .0208
stan: .200809

Komplet składa się z następujących elementów:
- klamka drzwiowa - 2 sztuki
- rozetka pod klamkę - 2 sztuki
- rozetka na wkładkę cylindryczną PZ - 2 sztuki
- trzpień do układu klamka - klamka - 1 sztuka

Komplet gałko-klamka
z rozetkami na wkładkę cylindryczną PZ

model 111
Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- do drzwi profilowych lewych i prawych
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej

- zamaskowane śruby mocujące
- na trzpień kwadratowy

system R-Technik
( szybki montaż poprzez zwykłe zazębienie (zatrzask)
klamki z elementami podłoża " rozetkami"
uprzednio zamontowanymi na drzwiach )

8 mm

Komplet składa się z następujących elementów:
- gałka drzwiowa prosta - 1 sztuka
- klamka drzwiowa - 1 sztuka
- rozetka pod klamkę - 2 sztuki
- rozetka na wkładkę cylindryczną PZ - 2 sztuki
- trzpień do układu gałko-klamka - 1 sztuka

nr esco j.m.
Trzpień

[ mm ]
Wykonanie Opis

30-741604 kpl. 8 jasny szary

30-741590 kpl. 8 ciemny szary

Komplet gałko-klamka z rozetkami

na wkładkę cylindryczną PZ model 111

nr esco j.m.
Trzpień

[ mm ]
Wykonanie Opis

30-741574 kpl. 8 jasny szary

30-741566 kpl. 8 ciemny szary

30-741582 kpl. 9 ciemny szary

Komplet klamka-klamka z rozetkami

na wkładkę cylindryczną PZ model 111



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Komplet klamka-klamka
z rozetkami na wkładkę cylindryczną PZ
model 114.23GK

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- do drzwi profilowych lewych i prawych
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej

- zamaskowane śruby mocujące
- na trzpień kwadratowy lub

system R-Technik

( p..pOż )

( szybki montaż poprzez zwykłe zazębienie (zatrzask)
klamki z elementami podłoża " rozetkami"
uprzednio zamontowanymi na drzwiach )

8 9 mm

Komplet składa się z następujących elementów:
- klamka drzwiowa - 2 sztuki
- rozetka pod klamkę - 2 sztuki
- rozetka na wkładkę cylindryczną PZ - 2 sztuki
- trzpień do układu klamka - klamka - 1 sztuka

Komplet klamka-klamka
z rozetkami na wkładkę cylindryczną PZ
model 134

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- do drzwi profilowych lewych i prawych
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej

- zamaskowane śruby mocujące
- na trzpień kwadratowy lub

system R-Technik

( p..pOż )

( szybki montaż poprzez zwykłe zazębienie (zatrzask)
klamki z elementami podłoża " rozetkami"
uprzednio zamontowanymi na drzwiach )

8 9 mm

Komplet składa się z następujących elementów:
- klamka drzwiowa - 2 sztuki
- rozetka pod klamkę - 2 sztuki
- rozetka na wkładkę cylindryczną PZ - 2 sztuki
- trzpień do układu klamka - klamka - 1 sztuka

nr esco j.m.
Trzpień

[ mm ]
Wykonanie Opis

30-741515 kpl. 8 jasny szary

30-741418 kpl. 8 ciemny szary

30-741710 kpl. 9 ciemny szary

Komplet klamka-klamka z rozetkami

na wkładkę cylindryczną PZ model 114.23GKR

nr esco j.m.
Trzpień

[ mm ]
Wykonanie Opis

30-741639 kpl. 8 jasny szary

30-741620 kpl. 8 ciemny szary

30-741647 kpl. 9 ciemny szary

Komplet klamka-klamka z rozetkami

na wkładkę cylindryczną PZ model 134R

strona: 30. .0308
stan: .200708



strona: 30. .0009

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- z mechanizmem powrotnym
- zamaskowane śruby montażowe
- na trzpień kwadratowy 8mm

- rozetka w komplecie

Własności:

Uwagi:

jm. DIN

84343130 -

30 - 843440

szt

szt

.

.

L

P

nr esco wykonanie

stal nierdzewna

stal nierdzewna

Klamka drzwiowa
U-FORM

32x63

Ø 20

5
05
66

6

144

9

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 06.2009



OKUCIA DO DRZWI
Klamki drzwiowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstrona: 

stan: 08/2011

32x63

Ø 20

5056

66

144

9

KOMPLET KLAMEK DRZWIOWYCH
U-Form

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Własności:
- z mechanizmem powrotnym
- zamaskowane śruby montażowe
- na owlanej rozecie

Kompletacja:
- 2 klamki U-From
- 2 rozety pod wkładkę PZ
- trzpień 8x120 mm

materiał stal nierdzewna

nr esco j.m. trzpień

30-843458 kpl. 8 mm

Uwaga:
Zestaw nie zawiera śrub montażowych

30.10.00

KOMPLET KLAMEK DRZWIOWYCH
L-Form

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Właściwości:
- z mechanizmem powrotnym
- zamaskowane śruby montażowe
- na owlanej rozecie

Kompletacja:
- 2 klamki L-From
- 2 rozety pod wkładkę PZ
- trzpień 8x120 mm

materiał stal nierdzewna

nr esco j.m. trzpień

30-879991 szt. 8 mm

Uwaga:
Zestaw nie zawiera śrub montażowych



OKUCIA DO DRZWI
Klamki drzwiowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl strona: 

stan: 11/2011

KLAMKO-POCHWYT NA DŁUGIM SZYLDZIE
greenteQ

Właściwości:
- z mechanizmem powrotnym
- na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 35mm
- zamaskowane śruby montażowe

nr esco j.m. kolor trzpień

30-546895 KPL. Al.-EV1 8 mm
30-546909 KPL. Al.-EV3 8 mm
30-546917 KPL. Al.-EV4 8 mm
30-546925 KPL. RAL 9016 8 mm
30-546933 KPL. RAL 8019 8 mm
30-546941 KPL. PVD - chrom 8 mm
30-546950 KPL. PVD - złoto 8 mm

Wykonanie: 
Al.-EV1 - srebrna anoda
Al.-EV3 - złota anoda
Al.-EV4 - anoda imitująca brąz
Uwaga:
Do zamocowania klamek potrzebny zestaw montażowy w zaleznoći od 
grubości profilu.

30.13.00

Zestawy montażowe
nr esco j.m. wariant

30-546968 KPL. 59-65 mm
30-546976 KPL. 64-70 mm
30-546984 KPL. 69-75 mm
30-546992 KPL. 64-80 mm
30-547000 KPL. 79-85 mm



OKUCIA DO DRZWI
Klamki drzwiowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstrona: 

stan: 11/2011

KLAMKO-POCHWYT NA DŁUGIM SZYLDZIE
greenteQ

Właściwości:
- z mechanizmem powrotnym
- na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 35mm
- zamaskowane śruby montażowe

nr esco j.m. kolor trzpień

30-547018 KPL. Al.-EV1 8 mm
30-547026 KPL. Al.-EV3 8 mm
30-547034 KPL. Al.-EV4 8 mm
30-547042 KPL. RAL 9016 8 mm
30-547050 KPL. RAL 8019 8 mm
30-547069 KPL. PVD - chrom 8 mm
30-547077 KPL. PVD - złoto 8 mm

Wykonanie: 
Al.-EV1 - srebrna anoda
Al.-EV3 - złota anoda
Al.-EV4 - anoda imitująca brąz
Uwaga:
Do zamocowania klamek potrzebny zestaw montażowy w zaleznoći od 
grubości profilu.

30.13.01

Zestawy montażowe
nr esco j.m. wariant

30-546968 KPL. 59-65 mm
30-546976 KPL. 64-70 mm
30-546984 KPL. 69-75 mm
30-546992 KPL. 64-80 mm
30-547000 KPL. 79-85 mm



OKUCIA DO DRZWI
Klamki drzwiowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl strona: 

stan: 11/2011
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KOMPLET KLAMEK NA DŁUGIM SZYLDZIE

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 26mm
- zamaskowane śruby montażowe od strony zewnętrznej

nr esco j.m. kolor trzpień

30-674060 KPL. Al.-EV1 8 mm
30-674079 KPL. RAL 8019 8 mm
30-674087 KPL. RAL 9016 8 mm

Uwaga:
- w skład kompletu wchodzą:
• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 2 szt
• zestaw montażowy ze śrubami M5 - 1 kpl.

30.1400

KOMPLET KLAMEK NA DŁUGIM SZYLDZIE
greenteQ

Właściwości:
- z mechanizmem powrotnym
- na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 35mm
- zamaskowane śruby montażowe

nr esco j.m. kolor trzpień

30-407615 KPL. Al.-EV1 8 mm
30-407631 KPL. Al.-EV3 8 mm
30-407623 KPL. Al.-EV4 8 mm
30-407666 KPL. RAL 9016 8 mm
30-407674 KPL. RAL 8019 8 mm
30-407682 KPL. PVD - złoto 8 mm
30-407690 KPL. PVD - chrom 8 mm

Wykonanie: 
Al.-EV1 - srebrna anoda
Al.-EV3 - złota anoda
Al.-EV4 - anoda imitująca brąz

Uwaga:
Do zamocowania klamek potrzebny zestaw montażowy 
w zaleznoći od grubości profilu.

Zestawy montażowe
nr esco j.m. wariant

30-407704 KPL. 59-65 mm
30-409430 KPL. 64-70 mm
30-409448 KPL. 69-75 mm
30-409456 KPL. 64-80 mm
30-409472 KPL. 79-85 mm



Komplet pochwyt - klamka
na d³ugim szyldzie

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokoœæ szyldu 26mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

674095
674109
674117

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie owalnym

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:

• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie owalnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

strona: 30. .0015
stan: 08.2007

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl



Komplet pochwyt - klamka
na d³ugim szyldzie

strona: 30. .0016

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokoœæ szyldu 26mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:

• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie owalnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

jm. wykonanie

674125
674133
674141

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie owalnym

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007



strona: 30. .0017

Komplet pochwyt - klamka
na d³ugim szyldzie

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokoœæ szyldu 26mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

674150
674168
674176

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie owalnym

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:

• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie owalnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 30. .0018

Komplet pochwyt - klamka
na d³ugim szyldzie

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokoœæ szyldu 26mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:

• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie owalnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

jm. wykonanie

674184
674192
674206

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie owalnym

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007



strona: 30. .0019
stan: 04.2008

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 30. .0020

Komplet klamek drzwiowych
na d³ugim szyldzie

pod ¿aluzjêZastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- z jednostronnym mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokoœæ szyldu 35mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

674249
674257
674265

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Zestaw klamek do drzwi pod
¿aluzjê, na szyldzie owalnym
z mechanizmem powrotnym

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:

• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 1 szt
• klamka drzwiowa pod ¿aluzjê na szyldzie owalnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007



strona: 30. .0021

Komplet pochwyt - klamka
na d³ugim szyldzie

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- klamka wyposa¿ona w mechanizm powrotny
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokoœæ szyldu 35mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

674273
674281
674290

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie owalnym
z mechanizmem powrotnym

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:

• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie owalnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 30. .0022

Komplet pochwyt - klamka
na d³ugim szyldzie

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- klamka wyposa¿ona w mechanizm powrotny
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokoœæ szyldu 35mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:

• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie owalnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

jm. wykonanie

674303
674311
674320

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie owalnym
z mechanizmem powrotnym

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007



strona: 30. .0023

Komplet pochwyt - klamka
na d³ugim szyldzie

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- klamka wyposa¿ona w mechanizm powrotny
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokoœæ szyldu 35mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

674338
674346
674354

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie owalnym
z mechanizmem powrotnym

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:

• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie owalnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 30. .0024www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 04.2008



strona: 30. .0025

Komplet klamek drzwiowych na d³ugim szyldzie
z hartowan¹ wk³adk¹ antyw³amaniow¹

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- z jednostronnym mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokoœæ szyldu 35mm
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

599530
635561
599549
622400

30 -
30 -
30 -
30 -
30 -
30 -

30 -

30 -

622419
674397

674400

654191

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

kpl.

kpl.

AL-EV1
AL-EV2*
RAL 8019
RAL 9016
RAL dowolny**
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
br¹zowiony
Stal
nierdzewna

nr esco

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Zestaw klamek do drzwi
na szyldzie owalnym
z mechanizmem powrotnym

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:

• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 2 szt
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

* AL-EV2 - anoda szampañska
** Kolor z palety RAL podaæ w zamówieniu

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 30. .0026

jm. wykonanie
622460
655171
636312

30 -
30 -
30 -
30 -
30 -
30 -
30 -
30 -

636304
622478
622486
622494
654159

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

AL-EV1
AL-EV2*
AL-EV3**
AL-EV4***
RAL 8019
RAL 9016
RAL dowolny ****
Stal
nierdzewna

nr esco opis

Uwagi:
- w skład kompletu wchodzą:
• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie owalnym - 1 szt.
• zestaw montażowy ze śrubami M5 - 1 kpl.

Komplet pochwyt - klamka na długim szyldzie
z hartowaną wkładką antywłamaniową

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie owalnym
z mechanizmem powrotnym

Zastosowanie:

- do drzwi z elektrozaczepem

- klamka wyposażona w mechanizm powrotny
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 35mm
- zamaskowane śruby montażowe
- na trzpień kwadratowy 8mm

Własności:

Wykonanie

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

głębokośćotworu pod trzpień 

* AL-EV2 - anoda szampańska
** AL-EV3 - anoda brączkowe złoto
*** AL-EV4 - anoda stare złoto
**** Kolor z palety RAL podać w zamówieniu

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 03.2015



strona: 30. .0027

Komplet pochwyt - klamka na d³ugim szyldzie
z hartowan¹ wk³adk¹ antyw³amaniow¹

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- klamka wyposa¿ona w mechanizm powrotny
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokoœæ szyldu 35mm
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

30 - 622427
30 - 622435
30 - 622443
30 - 622451
30 - 674419

30 - 674427

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016
RAL dowolny*
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
br¹zowiony

nr esco

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie owalnym
z mechanizmem powrotnym

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:

• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie owalnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

* Kolor z palety RAL podaæ w zamówieniu

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 30. .0028

Komplet pochwyt - klamka na d³ugim szyldzie
z hartowan¹ wk³adk¹ antyw³amaniow¹

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- klamka wyposa¿ona w mechanizm powrotny
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokoœæ szyldu 35mm
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:

• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie owalnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 szt.

jm. wykonanie

674435
674443
674451

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie owalnym
z mechanizmem powrotnym

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007



strona: 30. .0029

Komplet klamek drzwiowych
na d³ugim szyldzie

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- z jednostronnym mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na szyldzie prostok¹tnym
- szerokoœæ szyldu 32mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

599476
599484
599492

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Zestaw klamek do drzwi
na szyldzie prostok¹tnym
z mechanizmem powrotnym

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:

• klamka drzwiowa na szyldzie prostok¹tnym - 2 szt
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 30. .0030

Komplet klamek drzwiowych
na d³ugim szyldzie

pod ¿aluzjêZastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- z jednostronnym mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na szyldzie prostok¹tnym
- szerokoœæ szyldu 32mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

674460
674478
674486

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Zestaw klamek do drzwi pod
¿aluzjê, na szyldzie prostok¹tnym
z mechanizmem powrotnym

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:

• klamka drzwiowa na szyldzie prostok¹tnym - 1 szt
• klamka drzwiowa pod ¿aluzjê na szyldzie prostok¹tnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007



strona: 30. .0031

Komplet pochwyt - klamka
na d³ugim szyldzie

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- klamka wyposa¿ona w mechanizm powrotny
- osadzona obrotowo na szyldzie prostok¹tnym
- szerokoœæ szyldu 32mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

599506
599514
599522

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie prostok¹tnym
z mechanizmem powrotnym

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:

• klamka drzwiowa na szyldzie prostok¹tnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie prostok¹tnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 30. .0032

Komplet pochwyt - klamka
na d³ugim szyldzie

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- klamka wyposa¿ona w mechanizm powrotny
- osadzona obrotowo na szyldzie prostok¹tnym
- szerokoœæ szyldu 32mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:

• klamka drzwiowa na szyldzie prostok¹tnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie prostok¹tnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

jm. wykonanie

674494
674508
674516

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie prostok¹tnym
z mechanizmem powrotnym

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007



strona: 30. .0033

Komplet pochwyt - klamka
na d³ugim szyldzie

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- klamka wyposa¿ona w mechanizm powrotny
- osadzona obrotowo na szyldzie prostok¹tnym
- szerokoœæ szyldu 32mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

674524
674532
674540

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie prostok¹tnym
z mechanizmem powrotnym

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:

• klamka drzwiowa na szyldzie prostok¹tnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie prostok¹tnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 30. .0034

Komplet pochwyt - klamka
na długim szyldzie

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- klamka wyposażona w mechanizm powrotny
- osadzona obrotowo na szyldzie prostokątnym
- szerokość szyldu 32mm
- zamaskowane śruby montażowe od strony zewnętrznej
- na trzpień kwadratowy 8mm

Własności:

Wykonanie

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

głębokość otworu pod trzpień

Uwagi:
- w skład kompletu wchodzą:

• klamka drzwiowa na szyldzie prostokątnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie prostokątnym - 1 szt.
• zestaw montażowy ze śrubami M5 - 1 kpl.

jm. wykonanie

30 - 674559
30 - 643998
30 - 674567
30 - 674575

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

AL-EV1
AL-EV2*
RAL 8019
RAL 9016

nr esco opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie prostokątnym
z mechanizmem powrotnym

* AL-EV2 - anoda szampańska

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 30. .0035

KLAMKI DO DRZWI PRZECIWPO¯AROWYCH

Zastosowanie:
- ¿arowychdo drzwi

- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 9 mm
- bez œrub mocuj¹cych

przweciwpo

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

24525930 -
245267
332917

30 -
30 -

szt.
szt.
szt.

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016

nr esco

AL-EV1:
AL-c.br¹z:
RAL 9016:

Stal nierdzewna:

Dane techniczne:

38 mm
38
38

mm
mm

57 mm

g³êbokoœæ
otworu pod

trzpieñ

opis

Klamka do drzwi z rozetk¹,
na trzpieñ 9mm

Wykonanie

jm. wykonanie

40049130 -
36140230 -

szt.
szt.

AL-EV1
Stal
nierdzewna

nr esco

AL-EV1:
Stal nierdzewna:

Dane techniczne:

36 mm
55 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Klamka do drzwi z rozetk¹,
na trzpieñ 9 mm

Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa
Zastosowanie:
- ¿arowychdo drzwi

- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 9 mm
- bez œrub mocuj¹cych

przweciwpo

W³asnoœci:

L H

157 mm
157
157

mm
mm

160 mm

47 mm
47
47

mm
mm

52 mm

stan: 04.2008
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 30. .0036

KLAMKI DO DRZWI PRZECIWPO¯AROWYCH

Klamka drzwiowa

Zastosowanie:
- do drzwi ¿arowych

- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 9 mm
- bez œrub mocuj¹cych

przweciwpo

W³asnoœci:

jm. wykonanie

32310130 -
323128
323110
306711

30 -
30 -
30 -

szt.
szt.
szt.
szt.

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Stal
nierdzewna

nr esco opis

Klamka do drzwi z rozetk¹,
na trzpieñ 9mm

Wykonanie

AL-EV1:
AL-c.br¹z
RAL 9016

Stal nierdzewna:

Dane techniczne:

28 mm
28 mm
28 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

Komplet klamek drzwiowych
z rozetkami PZ

Zastosowanie:
- do drzwi ¿arowych

- wykonana z poliamidu z wewnêtrznym trzpieniem stalowym
na ca³ej d³ugoœci klamki

- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 9 mm
- bez œrub mocuj¹cych

przweciwpo

W³asnoœci:

jm. wykonanie

64542730 -
65308030 -

kpl.
kpl.

Czarna
Bia³a

nr esco opis

Komplet klamek do drzwi
z rozetkami, na trzpieñ 9mm
i rozetkami na wk³adkê cylindryczn¹

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:

• klamka drzwiowa - 2 szt
• rozety na wk³adkê cylindryczn¹ PZ - 2 szt.

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007





strona: 30. .0040

KLAMKI DO DRZWI PRZECIWPO¯AROWYCH

Komplet klamek drzwiowych z aluminium,
na d³ugim szyldzie

Zastosowanie:
- do drzwi przeciwpo¿arowych

W³asnoœci:

Uwagi:

- materia³: aluminium
- osadzone obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokoœæ szyldu 45mm
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 9mm

- w sk³ad kompletu wchodz¹:
• klamka drzwiowa na d³ugim szyldzie - 2 szt
• trzpieñ 9mm do drzwi o gruboœci od 44 do 66mm.

jm. wykonanie opis

30- 674583 kpl. AL-EV1

nr esco

Komplet klamek z aluminium, na d³ugim szyldzie,
na trzpieñ 9mm

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007
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Trzpieñ kwadratowy
7 mm

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 7mm

- stal ocynkowana
W³asnoœci:

jm.

29271030 -
29272930 -

szt.
szt.

nr esco opis

Trzpieñ kwadratowy 7 mm - d³ugoœæ a = 80 mm
Trzpieñ kwadratowy 7 mm - d³ugoœæ a = 120 mm

Trzpieñ kwadratowy
8 mm

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 8mm

- stal ocynkowana
W³asnoœci:

jm.

25377430 -
115231
144851

30 -
30 -

szt.
szt.
szt.

nr esco opis

Trzpieñ kwadratowy 8 mm - d³ugoœæ a = 100 mm
Trzpieñ kwadratowy 8 mm - d³ugoœæ a = 110 mm
Trzpieñ kwadratowy 8 mm - d³ugoœæ a = 120 mm

Trzpieñ kwadratowy z naciêciem dla mechanizmu powrotnego
8 mm

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 8mm

- stal ocynkowana
- naciêcia dla mechanizmu powrotnego

W³asnoœci:

jm.

19036530 -
235121
392421
245518
235113
235105
234621
145220

30 -
30 -
30 -
30 -
30 -
30 -
30 -

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

nr esco opis

Trzpieñ kwadratowy 8 mm z naciêciem - d³ugoœæ a = 70 mm
Trzpieñ kwadratowy 8 mm z naciêciem - d³ugoœæ a = 72 mm
Trzpieñ kwadratowy 8 mm z naciêciem - d³ugoœæ a = 80 mm
Trzpieñ kwadratowy 8 mm z naciêciem - d³ugoœæ a = 90 mm
Trzpieñ kwadratowy 8 mm z naciêciem - d³ugoœæ a = 134 mm
Trzpieñ kwadratowy 8 mm z naciêciem - d³ugoœæ a = 144 mm
Trzpieñ kwadratowy 8 mm z naciêciem - d³ugoœæ a = 154 mm
Trzpieñ kwadratowy 8 mm z naciêciem - d³ugoœæ a = 1000 mm

stan: 04.2008
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl
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Trzpieñ kwadratowy
9 mm

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 9mm

- stal ocynkowana
W³asnoœci:

jm.

24529130 -
399329
399337
399345
341096
341100

30 -
30 -
30 -
30 -
30 -

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

nr esco opis

Trzpieñ kwadratowy 9 mm - d³ugoœæ a = 120 mm
Trzpieñ kwadratowy 9 mm - d³ugoœæ a = 130 mm
Trzpieñ kwadratowy 9 mm - d³ugoœæ a = 140 mm
Trzpieñ kwadratowy 9 mm - d³ugoœæ a = 150 mm
Trzpieñ kwadratowy 9 mm - d³ugoœæ a = 190 mm
Trzpieñ kwadratowy 9 mm - d³ugoœæ a = 1000 mm

Trzpieñ kwadratowy
10 mm

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 10mm

- stal ocynkowana
W³asnoœci:

jm.

19457330 -
23331530 -

szt.
szt.

nr esco opis

Trzpieñ kwadratowy 10 mm - d³ugoœæ a = 70 mm
Trzpieñ kwadratowy 10 mm - d³ugoœæ a = 120 mm

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007
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Trzpieñ kwadratowy z redukcj¹ symetryczny
8 / 9 / 8 mm

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 8mm stosowanych do

zamków na trzpieñ 9mm

- stal ocynkowana
W³asnoœci:

jm.

11524030 - szt.

nr esco opis

Trzpieñ kwadratowy z redukcj¹, symetryczny 8/9/8 mm

wymiary
b c

35 mm 50 mm

Trzpieñ kwadratowy z redukcj¹ symetryczny
8 / 10 / 8 mm

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 8mm stosowanych do

zamków na trzpieñ 10mm

- stal ocynkowana
W³asnoœci:

jm.

115258
394440

30 -
30 -

szt.
szt.

nr esco opis

Trzpieñ kwadratowy z redukcj¹, symetryczny 8/9/8 mm

wymiary
b c

41 mm
40 mm

38 mm
60 mm

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl
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Trzpieñ kwadratowy z redukcj¹ niesymetryczny
8 / 7 mm

Trzpieñ kwadratowy z redukcj¹ niesymetryczny
8 / 9 mm

Trzpieñ kwadratowy z redukcj¹ niesymetryczny
8 / 10 mm

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 7mm stosowanych do

zamków na trzpieñ 8mm
lub
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 8mm stosowanych do

zamków na trzpieñ 7mm

- stal ocynkowana
W³asnoœci:

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 8mm stosowanych do

zamków na trzpieñ 9mm
lub
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 9mm stosowanych do

zamków na trzpieñ 8mm

- stal ocynkowana
W³asnoœci:

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 8mm stosowanych do

zamków na trzpieñ 10mm
lub
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 10mm stosowanych do

zamków na trzpieñ 8mm

- stal ocynkowana
W³asnoœci:

jm.

24305130 - szt.

nr esco opis

Trzpieñ kwadratowy z redukcj¹, symetryczny 8/7 mm

wymiary
b c

35 mm 40 mm

jm.

24513530 - szt.

nr esco opis

Trzpieñ kwadratowy z redukcj¹, symetryczny 8/9 mm

wymiary
b c

36 mm 39 mm

jm.

24253530 - szt.

nr esco opis

Trzpieñ kwadratowy z redukcj¹, symetryczny 8/10 mm

wymiary
b c

36 mm 39 mm

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007
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Precyzyjna tuleja redukcyjna

Zastosowanie:
- do dostosowania wymiaru trzpienia do wymiaru
gniazda zamka lub klamki.

- stal ocynkowana
W³asnoœci:

jm.

277029
277037
277045

30 -
30 -
30 -

szt.
szt.
szt.

nr esco opis

Precyzyjna tulejka redukcyjna 8/9 mm
Precyzyjna tulejka redukcyjna 9/10 mm
Precyzyjna tulejka redukcyjna 8/10 mm

wymiary
e f

9 mm
10 mm
10 mm

8 mm
9 mm
8 mm

Tuleja redukcyjna

Zastosowanie:
- do dostosowania wymiaru trzpienia do wymiaru
gniazda zamka lub klamki.

- z ko³nierzem oporowym
- materia³: tworzywo sztuczne

W³asnoœci:

jm.

219908
219916

30 -
30 -

szt.
szt.

nr esco opis

Tulejka redukcyjna 8/9 mm z ko³nierzem
Tulejka redukcyjna 8/10 mm z ko³nierzem

wymiary
e f

9 mm
10 mm

8 mm
8 mm

Trzpieñ kwadratowy dzielony
9mm

Zastosowanie:
- do zamków przeciwpanicznych z dzielonym orzechem

-stal ocynkowana
W³asnoœci:

jm.

383210
383201
383368

30 -
30 -
30 -

szt.
szt.
szt.

nr esco opis

Trzpieñ kwadratowy,
dzielony 9 mm

wymiary
a LA

105 mm
112 mm
140 mm

53,5 mm
57 mm
71 mm

LI

48,5 mm
52 mm
66 mm

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl
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Trzpieñ kwadratowy, dzielony, skrêcany
9mm

Zastosowanie:
- do zamków przeciwpanicznych z dzielonym orzechem
- do zamków po³o¿onych poza osi¹ œrodkow¹ profila

- mo¿liwoœæ jednostronnego skrócenia trzpienia
- stal ocynkowana

W³asnoœci:

jm.

38795930 - szt.

nr esco opis

Trzpieñ kwadratowy, dzielony, skrêcany 9 mm

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007
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Rozeta do wk³adek cylindrycznych, nasuwana
prostok¹tna

Zastosowanie:
- do wk³adek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania miejsca styku wk³adki z profilem

- z zabezpieczeniem przed wyci¹gniêciem rdzenia wk³adki
- zamaskowane œruby mocuj¹ce

- a = 11,5 mm dla wk³adek wystaj¹cych 5 - 8 mm
- a = 14 mm dla wk³adek wystaj¹cych 7,5 - 10,5 mm

W³asnoœci:

Uwagi:

jm. wykonanie

36262031 -
362638
362654
362662

362670

362689

362697
362700
362727
362735

362743

362751

31 -
31 -
31 -

31 -

31 -

31 -
31 -
31 -
31 -

31 -

31 -

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
patynowany
Stal
nierdzewna

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
patynowany
Stal
nierdzewna

nr esco opis

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=11,5mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=11,5mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=11,5mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=11,5mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=11,5mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=11,5mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl
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Rozeta do wk³adek cylindrycznych, nasuwana
owalna

Zastosowanie:
- do wk³adek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania miejsca styku wk³adki z profilem

- z zabezpieczeniem przed wyci¹gniêciem rdzenia wk³adki
- zamaskowane œruby mocuj¹ce

- a = 11,5 mm dla wk³adek wystaj¹cych 5 - 8 mm
- a = 14 mm dla wk³adek wystaj¹cych 7,5 - 10,5 mm

W³asnoœci:

Uwagi:

jm. wykonanie

362760
362778
362794
362808

362816

362824

362832
362840
362867
362875

362883

362891

31 -
31 -
31 -
31 -

31 -

31 -

31 -
31 -
31 -
31 -

31 -

31 -

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
patynowany
Stal
nierdzewna

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
patynowany
Stal
nierdzewna

nr esco opis

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=11,5mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=11,5mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=11,5mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=11,5mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=11,5mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=11,5mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007
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Rozeta do wk³adek cylindrycznych, nasuwana
prostok¹tna

Zastosowanie:
- do wk³adek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania miejsca styku wk³adki z profilem

- zamaskowane œruby mocuj¹ce
W³asnoœci:

jm. wykonanie

30683531 -
306843
306851
306860

306878

306886

306894
306908
306916
306924

306932

306940

306959
306967
306983

306991

307009

31 -
31 -
31 -

31 -

31 -

31 -
31 -
31 -
31 -

31 -

31 -

31 -
31 -
31 -

31 -

31 -

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
patynowany
Stal
nierdzewna

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
patynowany
Stal
nierdzewna

AL-EV1
AL-c.br¹z
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
patynowany
Stal
nierdzewna

nr esco opis

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=6mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=6mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=6mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=6mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=6mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=6mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm

stan: 04.2008
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl
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Rozeta do wk³adek cylindrycznych, nasuwana
owalna

Zastosowanie:
- do wk³adek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania miejsca styku wk³adki z profilem

- zamaskowane œruby mocuj¹ce
W³asnoœci:

jm. wykonanie

31998831 -
320013
320048
320072

320102

320137

319996
320021
320056
320080

320110

320145

320005
320030
320064
320099

320129

320153

31 -
31 -
31 -

31 -

31 -

31 -
31 -
31 -
31 -

31 -

31 -

31 -
31 -
31 -
31 -

31 -

31 -

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
patynowany
Stal
nierdzewna

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
patynowany
Stal
nierdzewna

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
patynowany
Stal
nierdzewna

nr esco opis

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=6mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=6mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=6mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=6mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=6mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=6mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007
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Rozeta œlepa do wk³adek cylindrycznych,
nasuwana, prostok¹tna

Rozeta œlepa do wk³adek cylindrycznych,
nasuwana, owalna

Zastosowanie:
- do wk³adek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania otworu na wk³adkê PZ

- zamaskowane œruby mocuj¹ce
W³asnoœci:

Zastosowanie:
- do wk³adek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania otworu na wk³adkê PZ

- zamaskowane œruby mocuj¹ce
W³asnoœci:

jm. wykonanie

33298431 -
332992
333018
333026

333034

333042

31 -
31 -
31 -

31 -

31 -

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
patynowany
Stal
nierdzewna

nr esco opis

Rozeta prostok¹tna, œlepa, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm
Rozeta prostok¹tna, œlepa, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm
Rozeta prostok¹tna, œlepa, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm
Rozeta prostok¹tna, œlepa, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm

Rozeta prostok¹tna, œlepa, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm

Rozeta prostok¹tna, œlepa, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm

jm. wykonanie

32198231 -
321990
322008
322016

322024

322032

31 -
31 -
31 -

31 -

31 -

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
patynowany
Stal
nierdzewna

nr esco opis

Rozeta owalna, œlepa, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm
Rozeta owalna, œlepa, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm
Rozeta owalna, œlepa, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm
Rozeta owalna, œlepa, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm

Rozeta owalna, œlepa, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm

Rozeta owalna, œlepa, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 31. .0006

Rozeta do wkładek cylindrycznych, nasuwana
prostokątna

Zastosowanie:
- do wkładek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania miejsca styku wkładki z pro�lem

- zamaskowane śruby mocujące
Własności:

jm. wykonanie
31 -
31 -

31 -
31 -
31 -

186430
253766

188794
188816
249203

szt.
szt.

szt.
szt.
szt.

AL-c.brąz
RAL 9016

AL-EV1
AL-c.brąz
RAL 9016

nr esco opis
Rozeta prostokątna, PZ , nasuwana, grubość a=6mm
Rozeta prostokątna, PZ , nasuwana, grubość a=6mm

Rozeta prostokątna, PZ , nasuwana, grubość a=9mm
Rozeta prostokątna, PZ , nasuwana, grubość a=9mm
Rozeta prostokątna, PZ , nasuwana, grubość a=9mm

Rozeta do wkładek cylindrycznych, naklejana
prostokątnaZastosowanie:

- do wkładek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania miejsca styku wkładki z pro�lem

- rozeta naklejana
Własności:

jm. wykonanie
14384731 -
143855
265462

143596
143600
265470

31 -
31 -

31 -
31 -
31 -

szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
szt.

AL-EV1
AL-c.brąz
RAL 9016

AL-EV1
AL-c.brąz
RAL 9016

nr esco opis
Rozeta prostokątna, PZ , naklejana, grubość a=2mm
Rozeta prostokątna, PZ , naklejana, grubość a=2mm
Rozeta prostokątna, PZ , naklejana, grubość a=2mm

Rozeta prostokątna, PZ , naklejana, grubość a=7mm
Rozeta prostokątna, PZ , naklejana, grubość a=7mm
Rozeta prostokątna, PZ , naklejana, grubość a=7mm

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 04.2014

jm. wykonanienr esco opis 71

31



strona: 31. .0007

Rozeta do wkładek cylindrycznych, naklejana
owalna

Zastosowanie:
- do wkładek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania miejsca styku wkładki z pro�lem

- rozeta naklejana
Własnoœci:

jm. wykonanie
33264031 -
332658
332674

332682
332690
332712

31 -
31 -

31 -
31 -
31 -

szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
szt.

AL-EV1
AL-c.brąz
RAL 9016

AL-EV1
AL-c.brąz
RAL 9016

nr esco opis
Rozeta owalna, PZ , naklejana, grubość a=2mm
Rozeta owalna, PZ , naklejana, grubość a=2mm
Rozeta owalna, PZ , naklejana, grubość a=2mm

Rozeta owalna, PZ , naklejana, grubość a=7mm
Rozeta owalna, PZ , naklejana, grubość a=7mm
Rozeta owalna, PZ , naklejana, grubość a=7mm

stan: 04.2014
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl

jm. wykonanienr esco opis

71

31



strona: 31. .0008

Rozeta do wkładek cylindrycznych
owalna

Zastosowanie:
- do wkładek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania miejsca styku wkładki z profilem

- zamaskowane śruby mocujące
Własności:

jm. wykonanie

46271331 -
245283
400610
361364

31 -
31 -
31 -

szt.
szt.
szt.
szt.

AL-EV1
AL-c.brąz
RAL 9016
Stal
nierdzewna

nr esco opis

Rozeta owalna, PZ , grubość 10mm
Rozeta owalna, PZ , grubość 10mm
Rozeta owalna, PZ , grubość 10mm
Rozeta owalna, PZ , grubość 10mm

Rozeta do wkładek cylindrycznych
owalna

Zastosowanie:
- do wkładek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania miejsca styku wkładki z profilem

- zamaskowane śruby mocujące
Własności:

jm. wykonanie

31 - 723673 szt. stal nierdzewna
matowa

nr esco opis

Rozeta owalna, PZ , grubość 9mm

934

7
2

5
0

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl



Rozeta do wkładek cylindrycznych,
owalna z zabezpieczeniem

Zastosowanie:
- do wkładek cylindrycznych PZ wystających z profila 
  min. 5mm i maks. 10mm (wymiar A = 5-10mm)
- do zabezpieczenia przed przewierceniem wkładki
- z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem rdzenia wkładki

nr esco         jm.      wykonanie                               opis

31 - 801952    szt.     stal nierdz.       Rozeta owalna, PZ, grubość 14mm

stan: 10.2013



Rozeta do wkładek cylindrycznych,
owalna

Zastosowanie:
- do wkładek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania miejsca styku wkładki z profilem

- zamaskowane śruby mocujące

- do klamek str. 30. .00

Własności:

Uwaga:
03

jm. wykonanie

75209631 -
776335
752088
670600

31 -
31 -
31 -

szt.
szt.
szt.
szt.

Surowa
Srebrna
Biała
RAL 9005

nr esco opis

Rozeta owalna, PZ , grubość 7mm
Rozeta owalna, PZ , grubość 7mm
Rozeta owalna, PZ , grubość 7mm
Rozeta owalna, PZ , grubość 7mm

strona: 31. .0010

Rozeta do wkładek cylindrycznych,
chroniąca przed deszczem

Zastosowanie:
- do wkładek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania miejsca styku wkładki z profilem

- klapka chroniąca przed deszczem
- zamaskowane śruby mocujące
- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: jasno szary

Własności:

jm.

14490831 - szt.

nr esco opis

Rozeta, PZ , chroniąca przed deszczem

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl



Rozeta do wk³adki cylindrycznej, nasuwana
z dwoma otworami

Zastosowanie:
- do wk³adek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania miejsca styku wk³adki z profilem

- posiada dwa otwory pod wk³adkê PZ
W³asnoœci:

jm. wykonanie

31 - 267074
31 - 267082
31 - 267090

szt.
szt.
szt.

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016

nr esco opis

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana,
z dwoma otworami, gruboœæ 9mm

strona: 31. .0011

Podk³adka do wk³adki cylindrycznej,
chroni¹cej przed deszczem

Zastosowanie:
- do rozety chroni¹cej przed deszczem

- materia³: tworzywo sztuczne
- kolor: jasno szary

W³asnoœci:

jm.

31 - 144916
31 - 144924

szt.
szt.

nr esco opis

Podk³adka do rozety, PZ , chroni¹cej przed deszczem, gruboœæ a=2mm
Podk³adka do rozety, PZ , chroni¹cej przed deszczem, gruboœæ a=6mm

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



OKUCIA DO DRZWI
Klamk i rozetki

stan: 05/2013

7

5070

32.5

7.
2

3 1. 1

ROZETA DO WC

Zastosowanie:
- do drzwi do WC z sygnalizacją zamknięte/otwarte
- do współpracy z wkładką na trzpień 7mm

Własności:
- zamaskowane śruby mocujące

nr esco j.m. DIN kolor

31-885908 szt. L+R Al.-EV1
31-803205 szt. L+R stal nierdzewna

Uwaga:
Stosować z rozetką 31-598593

31.11.01
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OKUCIA DO DRZWI
Pochwyty, gałki

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 20.09.2012

Uchwyt wpuszczany

Zastosowanie:
- do drzwi przesuwnych

Własności:
- uchwyt prostokątny, wpuszczany
- widoczne śruby montażowe

nr esco j.m. kolor

31-144932 szt. Al-EV1
31-333093 szt. RAL 9016

31.12

Uchwyt wpuszczany

Zastosowanie:
- do drzwi przesuwnych

Własności:
- uchwyt prostokątny, wpuszczany
- widoczne śruby montażowe

nr esco j.m. kolor

31-220019 szt. Al-EV1



OKUCIA DO DRZWI
Pochwyty, gałki

stan: 20.09.2012

Uchwyt pierścieniowy

Zastosowanie:
- do drzwi przesuwnych

Własności:
- wpuszczany
- z pierścieniem chwytnym
- trzpień kwadratowy 8mm
- widoczne śruby montażowe

nr esco j.m. kolor

31-220035 szt. RAL 9005

31.13

Uchwyt do drzwi balkonowych

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Własności:
- widoczne montażowe
- ze śrubami montażowymi

nr esco j.m. kolor

31-112453 szt. Al-EV1
31-107506 szt. RAL 8019
31-268534 szt. RAL 9016



OKUCIA DO DRZWI
Pochwyty, gałki

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 20.09.2012

Gałka drzwiowa prosta

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Własności:
- osadzona na rozecie owalnej
- uniwersalna do drzwi lewych i prawych
- zamaskowane śruby mocujące
 

nr esco j.m. DIN kolor

32-424706 szt. R+L Al-EV1
32-426270 szt. R+L stal nierdzewna

32.01

Gałka drzwiowa z odsadzeniem

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Własności:
- osadzona na rozecie owalnej
- uniwersalna do drzwi lewych i prawych
- zamaskowane śruby mocujące

nr esco j.m. DIN kolor

32-866415 szt. R+L Al.-EV1
32-866423 szt. R+L RAL 9016
32-866431 szt. R+L stal nierdzewna



OKUCIA DO DRZWI
Pochwyty, gałki

stan: 20.09.2012

Gałka drzwiowa z odsadzeniem - obrotowa

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- w wersji na trzpień 9 mm do drzwi przeciwpożarowych

Własności:
- osadzona obrotowo na rozecie owalnej
- pod trzpień kwadratowy 8 mm lub 9 mm
- uniwersalna do drzwi lewych i prawych
- zamaskowane śruby mocujące

trzpień 8 mm

nr esco j.m. kolor

30-854980 szt. Al.-EV1
30-854999 szt. RAL 9016
30-855006 szt. stal nierdzewna

trzpień 9 mm

nr esco j.m. kolor

32-892882 szt. Al.-EV1
32-892890 szt. RAL 9016
32-892904 szt. stal nierdzewna

32.02

Gałka drzwiowa z odsadzeniem - stała

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Właściwości:
- osadzona na stałe na rozecie prostokątnej
- uniwersalna do drzwi lewych i prawych
- widoczne śruby mocujące

nr esco j.m. DIN kolor

32-116076 szt. R+L Al-EV1
32-146455 szt. R+L RAL 8019
32-301604 szt. R+L RAL9016



OKUCIA DO DRZWI
Pochwyty, gałki

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 11/2009

Gałka drzwiowa z odsadzeniem, obrotowa

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Własności:
- osadzona obrotowo na rozecie prostokątnej
- pod trzpień kwadratowy 8mm
- uniwersalna do drzwi lewych i prawych
- widoczne śruby mocujące

nr esco j.m. kolor

32-162574 szt. Al-EV1
32-330965 szt. RAL 9016

32.03

Gałka drzwiowa z odsadzeniem

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Własności:
- osadzona na rozecie prostokątnej
- uniwersalna do drzwi lewych i prawych
- zamaskowane śruby mocujące

nr esco j.m. kolor

33-610836 szt. Al-EV1
32-610844 szt. RAL 8019
32-610852 szt. RAL 9016



OKUCIA DO DRZWI
Pochwyty, gałki

stan: 12/2010

Gałka drzwiowa z odsadzeniem

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Własności:
- osadzona na szyldzie owalnym
- uniwersalna do drzwi lewych i prawych
- zamaskowane śruby mocujące

nr esco j.m. informacje dodatkowe

32-385522 szt. Stal nierdzewna

32.04

Gałka drzwiowa na szyldzie owalnym

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Własności:
- osadzona na szyldzie owalnym
- uniwersalna do drzwi lewych i prawych
- zamaskowane śruby mocujące

nr esco j.m. kolor

32-690325 szt. AL-EV1
32-690333 szt. RAL 9016

80
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Klasyfikacja zgodnie z  EN 1906  

Gałka drzwiowa na szyldzie owalnym

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Własności:
- osadzona na szyldzie owalnym
- uniwersalna do drzwi lewych i prawych
- zamaskowane śruby mocujące

nr esco j.m. kolor

30-845876 szt. stal nierdzewna



stan: 01.2015



OKUCIA DO DRZWI
Pochwyty, gałki

stan: 01.08.2014

Gałka drzwiowa z odsadzeniem - obrotowa

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Własności:
- osadzona obrotowo na rozecie owalnej
- pod trzpień kwadratowy 8 mm 
- uniwersalna do drzwi lewych i prawych
- zamaskowane śruby mocujące

trzpień 8 mm

32.06

Gałka drzwiowa z odsadzeniem - stała

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Właściwości:
- osadzona na stałe na rozecie owalnej
- uniwersalna do drzwi lewych i prawych
- zamaskowane śruby mocujące

nr esco j.m. wariant wykonanie

32-805677 szt. R+L stal szczotkowana matowa

nr esco j.m. wariant wykonanie

32-805838 szt. R+L stal szczotkowana matowa



 









OKUCIA DO DRZWI
Pochwyty, gałki

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2013

L

90

X

Pochwyt drzwiowy prosty

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych
- do drzwi szklanych

Własności:
- średnica pochwytu 32mm
- stal nierdzewna

nr esco L X

33-788384 330mm 210mm
33-788392 400mm 300mm
33-788406 500mm 300mm
33-788414 600mm 400mm
33-788422 800mm 560mm
33-788430 1000mm 700mm
33-788449 1200mm 900mm
33-788457 1400mm 1000mm
33-788465 1600mm 1200mm
33-788473 1800mm 1300mm

Do monatażu konieczne jedno z mocowań: 788503; 788511; 788520
Uwaga: Konieczność okresowej konserwacji okuć w celu uniknięcia zjawiska 
korozji nalotowej.

33.04

LX

80
45°

100

Pochwyt drzwiowy prosty

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych
- do drzwi szklanych

Własności:
- średnica pochwytu 32mm
- stal nierdzewna

nr esco L X

33-723282 330mm 210mm
33-723290 400mm 300mm
33-788309 500mm 300mm
33-723304 600mm 400mm
33-788325 800mm 560mm
33-723312 1000mm 700mm
33-788341 1200mm 900mm
33-788350 1400mm 1000mm
33-788368 1600mm 1200mm
33-788376 1800mm 1300mm

Do monatażu konieczne jedno z mocowań: 788503; 788511; 788520
Uwaga: Konieczność okresowej konserwacji okuć w celu uniknięcia zjawiska 
korozji nalotowej.



OKUCIA DO DRZWI
Pochwyty, gałki

stan: 03/2013

LX

80
45°

100

Pochwyt drzwiowy prosty

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych
- do drzwi szklanych

Własności:
- średnica pochwytu 32mm
- stal nierdzewna 
- powierzchnia perforowana

nr esco L X

33-788066 500mm 300mm
33-788074 600mm 400mm

Do monatażu konieczne jedno z mocowań: 788503; 788511; 788520
Uwaga: Konieczność okresowej konserwacji okuć w celu uniknięcia zjawiska 
korozji nalotowej.

33.05

Pochwyt drzwiowy łukowy

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych
- do drzwi szklanych

Własności:
- średnica pochwytu 32mm
- stal nierdzewna

nr esco L X

33-788040 400mm 300mm
33-788058 800mm 695mm

Do monatażu konieczne jedno z mocowań: 788503; 788511; 788520
Uwaga: Konieczność okresowej konserwacji okuć w celu uniknięcia zjawiska 
korozji nalotowej.

Pochwyt drzwiowy prostokątny

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych
- do drzwi szklanych

Własności:
- średnica pochwytu 32mm
- stal nierdzewna

nr esco L

33-723339 300mm
33-723347 350mm

Do monatażu konieczne jedno z mocowań: 788503; 788511; 788520
Uwaga: Konieczność okresowej konserwacji okuć w celu uniknięcia zjawiska 
korozji nalotowej.



OKUCIA DO DRZWI
Pochwyty, gałki

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2013

Pochwyt drzwiowy trójkątny

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych
- do drzwi szklanych

Własności:
- średnica pochwytu 32mm
- stal nierdzewna

nr esco L*

33-788481 300mm
33-723320 350mm

Do monatażu konieczne jedno z mocowań: 788503; 788511; 788520
Uwaga: Konieczność okresowej konserwacji okuć w celu uniknięcia zjawiska 
korozji nalotowej.

33.06

Pochwyt drzwiowy półokrągły

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych
- do drzwi szklanych

Własności:
- średnica pochwytu 32mm
- stal nierdzewna

nr esco L*

33-788104 300mm
33-714810 350mm

Do monatażu konieczne jedno z mocowań: 788503; 788511; 788520
Uwaga: Konieczność okresowej konserwacji okuć w celu uniknięcia zjawiska 
korozji nalotowej.

* L= rozstaw śrub mocujących

* L= rozstaw śrub mocujących



OKUCIA DO DRZWI
Pochwyty, gałki

stan: 11.2012

Mocowanie pochwytów - jednostronne

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych
- do szerokości drzwi 80mm

nr esco j.m.

33-788503 szt.

33.07

Mocowanie pochwytów - jednostronne
montaż ukryty

Zastosowanie:
- do drzwi aluminiowych, stalowych
- długość 55mm, pod otwór 10mm

nr esco j.m.

90-713228 szt.

Uwaga - na jeden pochwyt stosować dwa mocowania.

Mocowanie pochwytów - dwustronne

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych
- do szerokości drzwi 80mm

nr esco j.m.

33-844748 szt.

Mocowanie pochwytów - dwustronne

Zastosowanie:
- do drzwi szklanych
- do szerokości drzwi 8-12mm

nr esco j.m.

33-844730 szt.



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 04.2014

przykład montażu pochwytu

Rura ze stali nierdzewnej

Zastosowanie:

- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC 

  

Własności:
- materiał: rura ze stali nierdzewnej
- średnica 35mm, grubość ścianki 1,5mm

nr esco j.m. L

33-408956 szt. 2000mm
33-349992 szt. 3000mm
33-408948 szt. 6000mm

33.08

33-394530

33-394548

rura pochwytu

Kształtownik ocynkowany ogniowo

Zastosowanie:
- wzmocnienie do pochwytów o długości do 2000mm lub przy szczegól-
nych obciążeniach

Własności:
- materiał: stal ocynkowana ogniowo
- długość 3000mm

nr esco j.m. L

33-394530 szt. 3000mm

Uwaga:
- stosować tuleję dystansową co 350mm
- wykonać stożkowe nawiercenia

Uwaga:
 W zależności od sił operacyjnych występujących na drzwiach oraz długości
 pochwytu zalecamy zastosowanie wzmocnień:
   - przy pochwytach do 2000mm stosować kształtownik ocynkowany ogniowo 
     o numerze 33-394530 oraz tuleję dystansową o numerze 33-661589 
  -  przy pochwytach do 2500mm stosować rurę wzmacniającą ocynkowaną 
     o numerze 33-804429 lub 33-805744

OKUCIA DO DRZWI
Pochwyty, gałki



stan: 04/2014
33.09

Tuleja dystansowa ze śrubą stabilizującą

Zastosowanie:
-wzmocnienie do pochwytów o długości powyżej 1,5m lub przy szczególnych 
obciążeniach
- do stabilizacji kształtowania wewnątrz rury pochwytu

Własności:
- materiał: tworzywo sztuczne
- ze śrubą ustalającą

nr esco j.m.

33-661589 szt. Uwaga:
- przy długości pochwytu > 1.5m stosowac tuleje co 350mm 
rozpoczynając od początku kształtownika

Rura ocynkowana ogniowo

Zastosowanie:
- wzmocnienie do pochwytów o długości powyżej 1,5m lub przy szczegól-
nych obciążeniach

Własności:
- materiał: stal ocynkowana ogniowo
- długość 2500mm

nr esco j.m. L

33-804429 szt. 2500mm

g

3,2mm
33-805744 szt. 2500mm 4,0mm

g

OKUCIA DO DRZWI
Pochwyty, gałki
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OKUCIA DO DRZWI
Pochwyty, gałki

Wspornik prosty

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- wspornik do rury ze stali nierdzewnej d 35mm x 1,5mm

Własności:
- zagięty do środka pod kątem 90°
- pierścienie uszczelniające zabezpieczające przed dostępem wody do 
wewnątrz pochwytu

nr esco j.m. materiał

33-883123 szt. stal nierdzewna

Wspornik prosty

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- wspornik do rury ze stali nierdzewnej d 35mm x 1,5mm

Własności:
- zagięty na zewnątrz pod kątem 90°
- pierścienie uszczelniające zabezpieczające przed dostępem wody do 
wewnątrz pochwytu

nr esco j.m. materiał

33-662240 szt. stal nierdzewna

Wspornik odsadzony na prawo
 

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- wspornik do rury ze stali nierdzewnej d 35mm x 1,5mm

Własności:
- zagięty do środka pod kątem 90°
- pierścienie uszczelniające zabezpieczające przed dostępem wody do 
wewnątrz pochwytu

nr esco j.m. kolor

33-662232 szt. stal nierdzewna

Wspornik odsadzony na lewo

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- wspornik do rury ze stali nierdzewnej d 35mm x 1,5mm

Własności:
- zagięty do środka pod kątem 90°
- pierścienie uszczelniające zabezpieczające przed dostępem wody do 
wewnątrz pochwytu

nr esco j.m. kolor

33-662224 szt. stal nierdzewna
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Klamka dŸwigniowa obrotowa
zamykana przy pomocy pó³wk³adki cylindrycznej PZ

do ryglowania drzwi

Zastosowanie:
- dŸwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- zamykana przy pomocy po³wk³adki cylindrycznej

PZ o wymiarach 10/30 mm
- dla prêtów rygluj¹cych ukrytych w profilu
- wysuw prêtów:
-
-

25 mm
œruby mocuj¹ce widoczne
bez wk³adki cylindrycznej, prêtów rygluj¹cych i
nasadek gwintowanych

Klamka dŸwigniowa obrotowa
do ryglowania drzwiZastosowanie:

- dŸwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z
profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- dla prêtów rygluj¹cych ukrytych w profilu
- wysuw prêtów:
-
-

25 mm
œruby mocuj¹ce widoczne
bez prêtów rygluj¹cych i nasadek gwintowanych

Uwaga:
Do klamki dŸwignowej obrotowej nale¿y domówiæ:
- zaczep górny
- prêt rygluj¹cy
- nasadkê gwintowan¹
- pó³wk³adke cylindryczn¹
- zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹

Uwaga:
Do klamki dŸwignowej obrotowej nale¿y domówiæ:
- zaczep górny
- prêt rygluj¹cy
- nasadkê gwintowan¹
- zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹
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nr esco j.m. Typ Wykonanie Opis

40-190764 szt. AL.-EV1

40-190780 szt. AL-c.br¹z

40-277304 szt. RAL 9016

obracana w lewo
Klamka dŸwigniowa obrotowa

do ryglowania drzwi

nr esco j.m. Typ Wykonanie Opis

40-190772 szt. AL.-EV1

40-190799 szt. AL-c.br¹z

40-277312 szt. RAL 9016

obracana w prawo
Klamka dŸwigniowa obrotowa

do ryglowania drzwi

nr esco j.m. Typ Wykonanie Opis

40-265608 szt. AL.-EV1

40-265616 szt. AL-c.br¹z

40-277320 szt. RAL 9016

obracana w lewo
Klamka dŸwigniowa obrotowa

do ryglowania drzwi

nr esco j.m. Typ Wykonanie Opis

40-265624 szt. AL.-EV1

40-265632 szt. AL-c.br¹z

40-277339 szt. RAL 9016

obracana w prawo
Klamka dŸwigniowa obrotowa

do ryglowania drzwi
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- uniwersalny do klamek prawych i lewych
- z obustronnym gwintem M10
- L = 2250 mm

Zastosowanie:
- prêt rygluj¹cy stosowany do

klamek dŸwigniowych obrotowych

Nasadka gwintowana

Prêt rygluj¹cy

- uniwersalny do klamek prawych i lewych
- dla prêtów rygluj¹cych œrednicy 10 mm
- gwint wewnêtrzny M10
- dla trzpieni od klamki na œrednice 10 mm

Zastosowanie:
- nasadka gwintowana stosowana do

klamek dŸwigniowych obrotowych

nr esco j.m. Wykonanie Opis

40-203343 para stal ocynkowana Nasadka gwintowana

nr esco j.m. Wykonanie Opis

42-205079 szt. stal ocynkowana Prêt rygluj¹cy
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Klamka dŸwigniowa obrotowa
zamykana przy pomocy

pó³wk³adki cylindrycznej PZ
do ryglowania drzwi

Zastosowanie:
- dŸwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- zamykana przy pomocy po³wk³adki cylindrycznej

PZ o wymiarach 10/30 mm
- dla prêtów rygluj¹cych ukrytych w profilu
- wysuw prêtów:
-
-

25 mm
œruby mocuj¹ce niewidoczne
bez wk³adki cylindrycznej, prêtów rygluj¹cych i
nasadek gwintowanych

Klamka dŸwigniowa obrotowa
do ryglowania drzwiZastosowanie:

- dŸwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z
profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- dla prêtów rygluj¹cych ukrytych w profilu
- wysuw prêtów:
-
-

25 mm
œruby mocuj¹ce niewidoczne
bez prêtów rygluj¹cych i nasadek gwintowanych

Uwaga:
Do klamki dŸwignowej obrotowej nale¿y domówiæ:
- zaczep górny
- prêt rygluj¹cy
- nasadkê gwintowan¹
- pó³wk³adke cylindryczn¹
- zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹

Uwaga:
Do klamki dŸwignowej obrotowej nale¿y domówiæ:
- zaczep górny
- prêt rygluj¹cy
- nasadkê gwintowan¹
- zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹
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nr esco j.m. Typ Wykonanie Opis

40-464660 szt. AL.-EV1

40-464678 szt. AL-c.br¹z

40-464686 szt. RAL 9016

obracana w lewo
Klamka dŸwigniowa obrotowa

do ryglowania drzwi

nr esco j.m. Typ Wykonanie Opis

40-464694 szt. AL.-EV1

40-464708 szt. AL-c.br¹z

40-464716 szt. RAL 9016

obracana w prawo
Klamka dŸwigniowa obrotowa

do ryglowania drzwi

nr esco j.m. Typ Wykonanie Opis

40-567043 szt. AL.-EV1

40-567060 szt. RAL 9016
obracana w lewo

Klamka dŸwigniowa obrotowa

do ryglowania drzwi

nr esco j.m. Typ Wykonanie Opis

40-567078 szt. AL.-EV1

40-567094 szt. RAL 9016
obracana w prawo

Klamka dŸwigniowa obrotowa

do ryglowania drzwi
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- uniwersalny do klamek prawych i lewych
- z obustronnym gwintem M10
- L = 2250 mm

Zastosowanie:
- prêt rygluj¹cy stosowany do

klamek dŸwigniowych obrotowych

Nasadka gwintowana

Prêt rygluj¹cy

- uniwersalny do klamek prawych i lewych
- dla prêtów rygluj¹cych œrednicy 10 mm
- gwint wewnêtrzny M10
- dla trzpieni od klamki na œrednice 8 mm

Zastosowanie:
- nasadka gwintowana stosowana do

klamek dŸwigniowych obrotowych

nr esco j.m. Wykonanie Opis

40-492663 para stal ocynkowana Nasadka gwintowana

nr esco j.m. Wykonanie Opis

42-205079 szt. stal ocynkowana Prêt rygluj¹cy
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Rygiel do ryglowania skrzyd³a biernego drzwi
nawierzchniowyZastosowanie:

- rygiel stosowany do ryglowania drzwi z
profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
-
-
-
- monta¿ nawierzchniowy

jednostronnego dzia³ania
skok rygla 22 mm
œrednica prêta rygluj¹cego 8 mm

Uwaga:
Do rygla drzwiowego nale¿y domówiæ:
- zaczep górny
- zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹

nr esco j.m. D³ugoœæ Wykonanie Opis

40-742678 szt. L= 130 mm srebrny

40-742686 szt. L= 130 mm czarny

40-742694 szt. L= 130 mm bia³y

nr esco j.m. D³ugoœæ Wykonanie Opis

40-742708 szt. L= 200 mm srebrny

40-742716 szt. L= 200 mm czarny

40-742724 szt. L= 200 mm bia³y

nr esco j.m. D³ugoœæ Wykonanie Opis

40-742732 szt. L= 450 mm srebrny

40-742740 szt. L= 450 mm czarny

40-742759 szt. L= 450 mm bia³y

nr esco j.m. D³ugoœæ Wykonanie Opis

40-742767 szt. L= 650 mm srebrny

40-742775 szt. L= 650 mm czarny

40-742783 szt. L= 650 mm bia³y

Rygiel do ryglowania drzwi

Rygiel do ryglowania drzwi

Rygiel do ryglowania drzwi

Rygiel do ryglowania drzwi
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Rygiel do ryglowania skrzyd³a biernego drzwi
nawierzchniowyZastosowanie:

- rygiel stosowany do ryglowania drzwi z
profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
-
-
-
- monta¿ nawierzchniowy - umo¿liwia szybki i prosty
monta¿ na powierzchniach p³askich

jednostronnego dzia³ania
skok rygla 22 mm
œrednica prêta rygluj¹cego 9 mm

Uwaga:
Do rygla drzwiowego nale¿y domówiæ:
- zaczep górny
- zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹

Rygiel do ryglowania skrzyd³a biernego drzwi
nawierzchniowyZastosowanie:

- rygiel stosowany do ryglowania drzwi z
profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
-
-
-
- monta¿ nawierzchniowy - umo¿liwia szybki i prosty
monta¿ na powierzchniach p³askich

- d³ugoœæ L = 220 mm

jednostronnego dzia³ania
skok rygla 22 mm
œrednica prêta rygluj¹cego 9 mm

Uwaga:
Do rygla drzwiowego nale¿y domówiæ:
- zaczep górny
- zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹

nr esco j.m. Wykonanie Opis

42-559598 szt. srebrny Rygiel do ryglowania drzwi

24

L
=

2
2
0

10

nr esco j.m. D³ugoœæ Wykonanie Opis

40-476358 szt. L = 205 mm czarny

40-476366 szt. L = 450 mm czarny

40-476374 szt. L = 650 mm czarny

Rygiel do ryglowania drzwi



Rygiel do ryglowania skrzyd³a biernego drzwi
nawierzchniowy Zastosowanie:

- rygiel stosowany do ryglowania drzwi z
profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
-
-
-
- monta¿ nawierzchniowy - umo¿liwia szybki i prosty

monta¿ na powierzchniach p³askich

jednostronnego dzia³ania
skok rygla 24.5 mm
œrednica prêta rygluj¹cego 9 mm
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Uwaga:
Do rygla drzwiowego nale¿y domówiæ:
- zaczep górny
- zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹

Rygiel do ryglowania skrzyd³a biernego drzwi
nawierzchniowy Zastosowanie:

- rygiel stosowany do ryglowania drzwi z
profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
-
-
-
- monta¿ nawierzchniowy - umo¿liwia szybki i prosty

monta¿ na powierzchniach p³askich

jednostronnego dzia³ania
skok rygla 24.5mm
œrednica prêta rygluj¹cego 9 mm

Uwaga:
Do rygla drzwiowego nale¿y domówiæ:
- zaczep górny
- zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹

nr esco j.m. D³ugoœæ Wykonanie Opis

40-555584 szt. L= 220 mm srebrny

40-555908 szt. L= 220 mm br¹z

40-555916 szt. L= 220 mm bia³y

Rygiel do ryglowania drzwi

nr esco j.m. D³ugoœæ Wykonanie Opis

40-384178 szt. L= 220 mm srebrny

40-384186 szt. L= 220 mm br¹z

40-384194 szt. L= 220 mm bia³y

Rygiel do ryglowania drzwi

nr esco j.m. D³ugoœæ Wykonanie Opis

40-384208 szt. L= 450 mm srebrny

40-384216 szt. L= 450 mm br¹z

40-384224 szt. L= 450 mm bia³y

Rygiel do ryglowania drzwi

nr esco j.m. D³ugoœæ Wykonanie Opis

40-384232 szt. L= 675 mm srebrny

40-384240 szt. L= 675 mm br¹z

40-384259 szt. L= 675 mm bia³y

Rygiel do ryglowania drzwi



Rygiel do ryglowania skrzydła biernego drzwi
nawierzchniowyZastosowanie:

- rygiel stosowany do ryglowania drzwi z
profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
-
-
-
- montaż nawierzchniowy - umożliwia szybki i prosty
montaż na powierzchniach płaskich

- długość L = 218 mm

jednostronnego działania
skok rygla 24.5 mm
średnica pręta ryglującego 9 mm

Uwaga:
Do rygla drzwiowego należy domówić:
- zaczep górny
- zaczep dolny lub tulejkę podłogową
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nr esco j.m. Długość Wykonanie Opis

40-384267 szt. L= 218 mm ocynkowany

40-384275 szt. L= 218 mm czarny
Rygiel do ryglowania drzwi

Automatyczny rygiel skrzydła biernego
wpuszczany

Zastosowanie:
- rygiel stosowany do ryglowania drzwi z
profili aluminiowych I stalowych

- do drzwi wyposażonych w sztangi paniczne.

Właściwości:
- wykonany ze stali ocynkowanej
- bolec wyposażony w sprężynę

Uwaga:
Drzwi muszą być wyposażone w regulator kolejności
zamykania skrzydeł.

nr esco j.m. Wariant

24-731773 szt. Rygiel automatyczny górny lewy lub dolny prawy

23-731765 szt. Rygiel automatyczny górny prawy lub dolny lewy

Schemat montażu
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Kantrygiel wpuszczany
Zastosowanie:
- rygiel stosowany do ryglowania skrzydła biernego,

drzwi dwuskrzydłowych z profili aluminiowych i stalowych

- sterowany manualnie za pomocą ramienia przegubowego
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
-
-
-

jednostronnego działania
skok rygla 25 mm
średnica pręta ryglującego 12 mm

Uwaga:
Do rygla drzwiowego należy domówić:
- tuleję prowadzącą 42 - 282006
- zaczep górny
- zaczep dolny lub tulejkę podłogową

nr esco j.m. Blacha czołowa
21-884642 szt. 22 mm

Automatyczny kantrygiel wpuszczany
z zapadką Zastosowanie:

- rygiel stosowany do ryglowania skrzydła biernego,
drzwi dwuskrzydłowych z profili aluminiowych i stalowych

- sterowany automatycznie za pomocą zapadki
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
-
-
-

jednostronnego działania
skok rygla 17 mm
średnica pręta ryglującego 12 mm

Uwaga:
Do rygla drzwiowego należy domówić:
- tuleję prowadzącą 42 - 282006
- zaczep górny
- zaczep dolny lub tulejkę podłogową

nr esco j.m. Blacha czołowa
21-349380 szt. 22 mm



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 40. 02

stan: 07.2011

07.

Prowadnica do kantrygla wpuszczanego
Zastosowanie:
- do kantrygla sterowanego manualnie 21-884642
- do kantrygla z zapadką 21-349380

nr esco j.m.

24-884650 szt.



Zaczep górny do rygli nawierzchniowych
Zastosowanie:
- zaczep górny stosowany do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- do rygli nawierzchniowych jednostronnego dzia³ania

- materia³: ZnAl
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Zastosowanie:
- zaczep górny stosowany do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- do rygli nawierzchniowych jednostronnego dzia³ania
- regulacja po³o¿enia na œrubach mocuj¹cych

- materia³: ZnAl

Zaczep górny do rygli nawierzchniowych

S

nr esco j.m. S Opis

71-524662 szt. 8 mm

71-475343 szt. 10 mm

Zaczep górny

do rygli nawierzchniowych

nr esco j.m. Opis

40-384283 szt.
Zaczep górny

do rygli nawierzchniowych



Zastosowanie:
- tulejka pod³ogowa stosowany do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

Tulejka pod³ogowa do rygli nawierzchniowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- do rygli nawierzchniowych jednostronnego dzia³ania

- materia³: stal nierdzewna

Zaczep dolny do rygli nawierzchniowych
Zastosowanie:
- zaczep dolny stosowany do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- do rygli nawierzchniowych jednostronnego dzia³ania

- materia³: stal nierdzewna

Zaczep dolny do rygli nawierzchniowych
Zastosowanie:
- zaczep dolny stosowany do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- do rygli nawierzchniowych jednostronnego dzia³ania

- materia³: stal nierdzewna

nr esco j.m. Opis

40-476412 szt.
Zaczep dolny

do rygli nawierzchniowych

nr esco j.m. Opis

40-384291 szt.
Zaczep dolny

do rygli nawierzchniowych

nr esco j.m. Opis

40-603961 szt.
Tulejka pod³ogowa

do rygli nawierzchniowych

www.esco.com.pl
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Rygiel do ryglowania skrzyd³a biernego drzwi
- wrêbowy - Zastosowanie:

- rygiel stosowany do ryglowania drzwi z profili aluminiowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
-
-
-
- - umo¿liwia szybki i prosty

monta¿ na profilach drzwiowych
- materia³: ZnAl
- kolor: br¹z

jednostronnego dzia³ania
skok rygla 22 mm
œrednica prêta rygluj¹cego 8 mm
monta¿ we wrêbie

Uwaga:
Do rygla drzwiowego nale¿y domówiæ:
- zaczep górny
- zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹

Rygiel do ryglowania skrzyd³a biernego drzwi
- wrêbowy - Zastosowanie:

- rygiel stosowany do ryglowania drzwi z profili aluminiowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
-
-
-
- - umo¿liwia szybki i prosty

monta¿ na profilach drzwiowych
- materia³: ZnAl
- kolor: br¹z

jednostronnego dzia³ania
skok rygla 22 mm
œrednica prêta rygluj¹cego 8 mm
monta¿ we wrêbie

Uwaga:
Do rygla drzwiowego nale¿y domówiæ:
- zaczep górny
- zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹

nr esco j.m. Opis

40-672068 szt. Rygiel drzwiowy wrêbowy - d³ugi

nr esco j.m. Opis

40-672076 szt. Rygiel drzwiowy wrêbowy - krótki



Zaczep dolny do rygla drzwiowego wrêbowego
Zastosowanie:
- zaczep górny stosowany do rygla drzwiowego wrêbowego

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- regulacja
- materia³: stal nierdzewna
- kolor: ciemna zieleñ anodowana

-1/+1 mm

www.esco.com.pl
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stan: 06.2005
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Listwa do przed³u¿enia rygla wrêbowego
Zastosowanie:
- listwa stosowana do rygla drzwiowego wrêbowego

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- przed³u¿enie o
- - umo¿liwia szybki i prosty

monta¿ na profilach drzwiowych
- materia³: poliamid
- kolor: czarny

400 mm
monta¿ we wrêbie

Zaczep górny do rygla drzwiowego wrêbowego
Zastosowanie:
- zaczep górny stosowany do rygla drzwiowego wrêbowego

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- regulacja
- - umo¿liwia szybki i prosty

monta¿ na profilach drzwiowych
- materia³: ZnAl
- kolor: ciemna zieleñ anodowana

-1/+1 mm
monta¿ we wrêbie

UWAGA:

40-
Stosowaæ przed³u¿enie
do rygla wrêbowego nr esco 672068

nr esco j.m. Opis

40-672084 szt. Przed³u¿enie do rygla

nr esco j.m. Opis

40-672092 szt. Zaczep górny do rygla wrêbowego

nr esco j.m. Opis

40-672106 szt. Zaczep dolny do rygla wrêbowego
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Zastosowanie:
- zamek stosowany do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
-
-
- skok prêta rygluj¹cego 14 mm
- z gwintem wewnêtrznym do prêtów M10
- monta¿ niewidoczny w profilu
- materia³: stal ocynkowana

dwustronnego dzia³ania
obs³uga prêtów przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ

Zamek profilowy wpuszczany
typ „Baskwil”

Uwaga:
Do zamka nale¿y domówiæ:
- zaczep górny
- prêt rygluj¹cy
- wk³adkê cylindryczn¹ PZ
- zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹

Zamek profilowy wpuszczany
typ „Baskwil” Zastosowanie:

- zamek stosowany do ryglowania drzwi z
profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
-
-
-

- skok prêta rygluj¹cego 16 mm
- z gwintem wewnêtrznym do prêtów M8
- monta¿ niewidoczny w profilu

dwustronnego dzia³ania
obs³uga prêtów przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ
regulowane po³o¿enia prêtów rygluj¹cych w poziomie
od 11 do 36 mm

Uwaga:
Do zamka nale¿y domówiæ:
- zaczep górny
- prêt rygluj¹cy
- wk³adkê cylindryczn¹ PZ
- zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹

nr esco j.m. S D A Opis

41-529249 szt. 22 mm 32,5 mm 30 mm
Zamek profilowy wpuszczany

typ „Baskwil”

nr esco j.m. S D A Opis

41-141798 szt. 24 mm 21 mm 18 mm
Zamek profilowy wpuszczany

typ „Baskwil”



Zamek profilowy wpuszczany
z dodatkowym ryglowaniem w poziomie

typ „Baskwil”

Zastosowanie:
- zamek stosowany do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
-
-
-
-

- skok prêta rygluj¹cego 16 mm
- z gwintem wewnêtrznym do prêtów M8
- monta¿ niewidoczny w profilu

dwustronnego dzia³ania
dodatkowy rygiel w poziomie
obs³uga prêtów oraz rygla przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ
regulowane po³o¿enia prêtów rygluj¹cych w poziomie
od 11 do 36 mm

Uwaga:
Do zamka nale¿y domówiæ:
- zaczep górny
- prêt rygluj¹cy
- wk³adkê cylindryczn¹ PZ
- blacha zaczepowa do rygla poziomego
- zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹

www.esco.com.pl
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Zastosowanie:
- zamek stosowany do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
-
-
-
- skok prêta rygluj¹cego 21 mm
- na trzpieñ 8 mm
- z gwintem wewnêtrznym do prêtów M10
- monta¿ niewidoczny w profilu
- materia³: stal ocynkowana

dwustronnego dzia³ania
obs³uga prêtów przy pomocy klamki drzwiowej
ryglowanie prêtów przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ

Zamek profilowy wpuszczany
typ „Baskwil”

Uwaga:
Do zamka nale¿y domówiæ:
- zaczep górny
- prêt rygluj¹cy
- wk³adkê cylindryczn¹ PZ
- trzpieñ 8 mm
- klamka drzwiowa bez mechanizmu powrotnego
- zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹

nr esco j.m. S D A Opis

41-157570 szt. 24 mm 21 mm 18 mm
Zamek profilowy wpuszczany

typ „Baskwil”

nr esco j.m. S D A Opis

41-436062 szt. 22 mm 23,5 mm 21 mm
Rygiel do ryglowania drzwi

wpuszczany
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Zastosowanie:
- zamek stosowany do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
-
-
- skok prêta rygluj¹cego 21 mm
- na trzpieñ 8 mm
- z gwintem wewnêtrznym do prêtów M10
- monta¿ niewidoczny w profilu

dwustronnego dzia³ania
obs³uga prêtów przy pomocy klamki drzwiowej

Zamek profilowy wpuszczany
typ „Baskwil”
do skrzyd³a biernego

Uwaga:
Do zamka nale¿y domówiæ:
- zaczep górny
- prêt rygluj¹cy
- wk³adkê cylindryczn¹ PZ
- trzpieñ 8 mm
- klamka drzwiowa bez mechanizmu powrotnego
- zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹

Zastosowanie:
- zamek stosowany do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
-
-
-
-

- skok prêta rygluj¹cego 21 mm
- na trzpieñ 8 mm
- z gwintem wewnêtrznym do prêtów M10
- monta¿ niewidoczny w profilu

dwustronnego dzia³ania
obs³uga prêtów przy pomocy klamki drzwiowej
ryglowanie prêtów przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ
wysuwany rygiel przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ

- rygiel wystaj¹cy 5 mm

Zamek profilowy wpuszczany
typ „Baskwil”
do skrzyd³a czynnego

Uwaga:
Do zamka nale¿y domówiæ:
- zaczep górny
- prêt rygluj¹cy
- wk³adkê cylindryczn¹ PZ
- trzpieñ 8 mm
- klamka drzwiowa bez mechanizmu powrotnego
- zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹

nr esco j.m. S D A Opis

41-157589 szt. 24 mm 21 mm 18 mm
Zamek profilowy wpuszczany

typ „Baskwil”

nr esco j.m. S D A Opis

41-334774 szt. 24 mm 21 mm 18 mm
Zamek profilowy wpuszczany

typ „Baskwil”



nr esco j.m. Opis

41-157961 szt.
Zamek profilowy wpuszczany

typ „Baskwil”
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Zamek profilowy wpuszczany
typ „Baskwil”Zastosowanie:

- zamek stosowany do ryglowania drzwi z
profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- stosowany do w¹skich profili
-
-
- skok prêta rygluj¹cego 16 mm
- na trzpieñ 7 mm
- z gwintem wewnêtrznym do prêtów M10
- monta¿ niewidoczny w profilu
- materia³: stal ocynkowana

dwustronnego dzia³ania
obs³uga prêtów przy pomocy klamki drzwiowej

Zastosowanie:
- zamek stosowany do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- stosowany do w¹skich profili
-
-
- skok prêta rygluj¹cego 13 mm
- na trzpieñ 7 mm
- z gwintem wewnêtrznym do prêtów M10
- monta¿ niewidoczny w profilu
- materia³: stal ocynkowana

dwustronnego dzia³ania
obs³uga prêtów przy pomocy klamki drzwiowej

Zamek profilowy wpuszczany
typ „Baskwil”

Uwaga:
Do zamka nale¿y domówiæ:
- zaczep górny
- prêt rygluj¹cy
- klamka okienna z trzpieniem 7 mm
- zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹

Uwaga:
Do zamka nale¿y domówiæ:
- zaczep górny
- prêt rygluj¹cy
- klamka okienna z trzpieniem 7 mm
- zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹

S

D

A

nr esco j.m. S D A Opis

41-157970 szt. 24 mm 24 mm 21 mm
Zamek profilowy wpuszczany

typ „Baskwil”
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Zamek profilowy wpuszczany
typ „Baskwil” Zastosowanie:

- zamek stosowany do ryglowania drzwi z
profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- stosowany do w¹skich profili
-
-
-
- skok prêta rygluj¹cego 13 mm
- na trzpieñ 8 mm
- z gwintem wewnêtrznym do prêtów M10
- monta¿ niewidoczny w profilu
- materia³: stal ocynkowana

dwustronnego dzia³ania
obs³uga prêtów przy pomocy klamki drzwiowej
dodatkowy rygiel rygluj¹cy w poziomie

Zastosowanie:
- zamek stosowany do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- stosowany do w¹skich profili
-
-
- skok prêta rygluj¹cego 13 mm
- na trzpieñ 8 mm
- z gwintem wewnêtrznym do prêtów M10
- monta¿ niewidoczny w profilu
- materia³: stal ocynkowana

dwustronnego dzia³ania
obs³uga prêtów przy pomocy klamki drzwiowej

Zamek profilowy wpuszczany
typ „Baskwil”

Uwaga:
Do zamka nale¿y domówiæ:
- zaczep górny
- prêt rygluj¹cy
- klamka okienna z trzpieniem 8 mm
- zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹

Uwaga:
Do zamka nale¿y domówiæ:
- zaczep górny
- prêt rygluj¹cy
- klamka okienna z trzpieniem 8 mm
- zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹

S

D

A

D

A

nr esco j.m. S D A Opis

41-157996 szt. 24 mm 23 mm 20 mm
Zamek profilowy wpuszczany

typ „Baskwil”

nr esco j.m. S D A Opis

41-157988 szt. 24 mm 23 mm 20 mm
Zamek profilowy wpuszczany

typ „Baskwil”
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Zamek profilowy wpuszczany do rolet
typ „Baskwil”Zastosowanie:

- zamek stosowany do ryglowania drzwi z
profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
-
-
-
- skok prêta rygluj¹cego 13 mm
- z gwintem wewnêtrznym do prêtów M10
- monta¿ niewidoczny w profilu
- materia³: stal ocynkowana

dwustronnego dzia³ania
ryglowanie w poziomie
obs³uga prêtów przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ

Uwaga:
Do zamka nale¿y domówiæ:
- zaczep górny
- prêt rygluj¹cy
- wk³adkê cylindryczn¹ PZ
- zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹

nr esco j.m. Opis

41-157570 szt.
Zamek profilowy wpuszczany

do rolet typ „Baskwil”



Zastosowanie:
- rygiel stosowany do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
-
-
- skok prêta rygluj¹cego 17 mm
- z gwintem wewnêtrznym do prêtów M8
- monta¿ niewidoczny w profilu
- wykonanie: kolor czarny

jednostronnego dzia³ania
obs³uga rygla przy pomocy dŸwigni

Uwaga:
Do rygla nale¿y domówiæ:
- zaczep górny
- prêt rygluj¹cy
- nak³adkê rygla
- zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹

Rygiel do ryglowania skrzyd³a biernego drzwi
wpuszczany
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Nak³adka do rygla
Zastosowanie:
- nak³adka stosowana do rygla jednostronnego dzia³ania

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- zakrywa œruby mocuj¹ce rygla

UWAGA:
Nale¿y pozostawiæ szczelinê 1 mm
wzd³u¿ rygla w celu monta¿u nak³adki

para = 2 sztuki

nr esco j.m. S D A Opis

42-524174 para 22 mm 19 mm 16 mm
Rygiel do ryglowania drzwi

wpuszczany

nr esco j.m. Wykonanie Opis

42-524158 szt. surowe

42-524166 szt. dowolny RAL
Nak³adka do rygla
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OKUCIA DO 
SKRZYDŁA BIERNEGO

Akcesoria do drzwi

Zastosowanie:
- rygiel stosowany do ryglowania drzwi z profi li 

  aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi lewych i prawych

- dwustronnego działania
- obsługa rygla przy pomocy dźwigni
- skok pręta ryglującego 14 mm

- z gwintem wewewnętrznym do prętów M10

- montaż niewidoczny w profi lu

nr esco j.m. S D A Opis

41-209295 szt. 22 mm 20 mm 18 mm Rygiel do ryglowania drzwi - wpuszczany

RYGIEL DO RYGLOWANIA SKRZYDŁA BIERNEGO DRZWI
wpuszczany

UWAGA:
Do rygla należy domówić:
- zaczep górny

- pręt ryglujący

- zaczep dolny lub tulejkę podłogową

Zastosowanie:
- rygiel stosowany do ryglowania drzwi z profi li 

  aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi lewych i prawych

- dwustronnego działania
- obsługa rygla przy pomocy dźwigni
- regulacja pręta - wymiar D
- skok pręta ryglującego 18 mm

- z gwintem wewewnętrznym do prętów M8

- montaż niewidoczny w profi lu

nr esco j.m. S D B Opis

42-459836 szt. 22 mm 11-35 mm 44 mm Rygiel do ryglowania drzwi - wpuszczany

42-861255 szt. 22 mm 11-24 mm 33 mm Rygiel do ryglowania drzwi - wpuszczany

RYGIEL DO RYGLOWANIA SKRZYDŁA BIERNEGO DRZWI Z REGULACJĄ
POŁOŻENIA PRĘTA RYGLUJĄCEGO
wpuszczany

UWAGA:
Do rygla należy domówić:
- zaczep górny

- pręt ryglujący

- zaczep dolny lub tulejkę podłogową

B

D S

1
8
,5
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Rygiel do ryglowania skrzyd³a biernego drzwi
wpuszczany Zastosowanie:

- rygiel stosowany do ryglowania drzwi z
profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
-
-
- skok prêta rygluj¹cego 20 mm
- z gwintem wewnêtrznym do prêtów M10
- monta¿ niewidoczny w profilu

dwustronnego dzia³ania
obs³uga rygla przy pomocy dŸwigni

Uwaga:
Do rygla nale¿y domówiæ:
- zaczep górny
- prêt rygluj¹cy
- zaczep dolny lub tulejkê pod³ogow¹

nr esco j.m. S D A Opis

42-361593 szt. 22 mm 30 mm 27 mm

42-158011 szt. 22 mm 34 mm 31 mm

42-243779 szt. 22 mm 40 mm 37 mm

42-319490 szt. 22 mm 54 mm 51 mm

Rygiel do ryglowania drzwi

wpuszczany
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Prowadnica prêta

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- dla prêtów rygluj¹cych œrednicy 10 mm

- materia³: tworzywo sztuczne - kolor bia³y

Zastosowanie:
- prowadnica prêta stosowana do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

Zaczep górny do prêta rygluj¹cego

S

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- regulacja po³o¿enia na œrubach mocuj¹cych

- materia³: ZnAl

Zastosowanie:
- zaczep górny stosowany do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

P³ytka zaczepowa
do prêtów rygluj¹cych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych

- materia³: AL-EV1

Zastosowanie:
- p³ytka zaczepowa stosowana do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

nr esco j.m. S Opis

71-524662 szt. 8 mm

71-475343 szt. 10 mm

Zaczep górny

do prêta rygluj¹cego

nr esco j.m. S Opis

22-227536 szt. 7mm
P³ytka zaczepowa

do prêta rygluj¹cego

nr esco j.m. Opis

42-271420 szt. Prowadnica prêta
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- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- z obustronnym gwintem M10
- L = 2250 mm

Zastosowanie:
- prêt rygluj¹cy stosowany do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

Prêt rygluj¹cy

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- z jednostronnym gwintem

Zastosowanie:
- prêt rygluj¹cy stosowany do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

Prêt rygluj¹cy

nr esco j.m. M S L Opis

42-524638 szt. 8 8 500 mm

42-524620 szt. 8 8 1000 mm

42-524646 szt. 8 10 500 mm

42-524611 szt. 8 10 1500 mm

42-598992 szt. 10 10 1500 mm

42-599000 szt. 10 10 2500 mm

Prêt rygluj¹cy

nr esco j.m. Wykonanie Opis

42-205079 szt. stal ocynkowana Prêt rygluj¹cy
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Tulejka pod³ogowa do prêta rygluj¹cego

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
-
- przeznaczona do prêtów o œrednicy

- materia³: mosi¹dz

z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniami
10 mm

Zastosowanie:
- tulejka pod³ogowa stosowana do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

Tulejka pod³ogowa do prêta rygluj¹cego

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
-
- przeznaczona do prêtów o œrednicy

- materia³: mosi¹dz

z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniami
8 mm

Zastosowanie:
- tulejka pod³ogowa stosowana do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

nr esco j.m. Opis

42-598070 szt. Tulejka pod³ogowa

nr esco j.m. Opis

42-282006 szt. Tulejka pod³ogowa
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- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
-
- przeznaczona do prêtów o œrednicy i

- materia³: stal nierdzewna

zag³êbienie sto¿kowe koryguje b³êdu monta¿u
8 10 mm

- niewielkie niebezpieczeñstwo zanieczyszczenia

Zastosowanie:
- mulda zaczepowa stosowana do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

Mulda zaczepowa pod³ogowa

nr esco j.m. Opis

42-208981 szt. Mulda zaczepowa
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Stopka gumowa

Stoper drzwiowy

Stoper drzwiowy
Zastosowanie:
- stoper stosowany do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- przykrecany
- skok
- do ciê¿aru drzwi:

30 mm
40 kg

Zastosowanie:
- stopka stosowana do stopera

Zastosowanie:
- stoper stosowany do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- przykrecany
- skok
- do ciê¿aru drzwi:

30 mm
40 kg

nr esco j.m. Wykonanie Opis

43-163988 szt. srebrny

43-313823 szt. RAL 9016
Stoper drzwiowy

nr esco j.m. Wykonanie Opis

43-124117 szt. szara Stopka gumowa

nr esco j.m. Wykonanie Opis

43-164003 szt. AL.-EV1

43-164020 szt. AL.-c.br¹z

43-265985 szt. RAL 9016

Stoper drzwiowy



Stoper drzwiowy

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- przykrecany
- skok
- do ciê¿aru drzwi:

50 mm
40 kg

Zastosowanie:
- stoper stosowany do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

Stoper drzwiowy

Stoper drzwiowy

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- przykrecany

- do ciê¿aru drzwi:
- skok 50 mm

40 kg

Odpowiednie stopki gumowe
nr esco 43-124117

Zastosowanie:
- stoper stosowany do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

www.esco.com.pl
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- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- przykrecany
- skok
- do ciê¿aru drzwi:

50 mm
40 kg

Odpowiednie stopki gumowe
nr esco 43-124117

Zastosowanie:
- stoper stosowany do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

nr esco j.m. Wykonanie Opis

43-164046 szt. srebrny

43-164054 szt. stal nierdzewna
Stoper drzwiowy

Odpowiednie stopki gumowe
nr esco 43-165280

nr esco j.m. Wykonanie Opis

43-164062 szt. AL.-EV1

43-164089 szt. AL.-c.br¹z

43-313831 szt. RAL 9016

Stoper drzwiowy

nr esco j.m. Wykonanie Opis

43-124125 szt. srebrny

43-243000 szt. c.br¹z

43-100820 szt. AL.-EV1

43-137677 szt. AL.-c.br¹z

43-278378 szt. RAL 9016

43-124168 szt. stal nierdzewna

Stoper drzwiowy
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- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- przykrecany
- do ciê¿aru drzwi: 80 kg

Zastosowanie:
- stoper stosowany do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

Stoper drzwiowy

- skok 120 mm

- skok 60 mm

- skok 90 mm

skok a b c d e

60 255 115 105 140 182

90 315 145 135 170 212

120 375 175 165 200 242

nr esco j.m. Wykonanie Opis

43-164100 szt. srebrny

43-164119 szt. AL.-EV1

43-164135 szt. AL.-c.br¹z

43-311979 szt. RAL 9016

43-164151 szt. srebrny

43-164160 szt. AL.-EV1

43-164186 szt. AL.-c.br¹z

43-311987 szt. RAL 9016

43-164208 szt. srebrny

43-164216 szt. AL.-EV1

43-164232 szt. AL.-c.br¹z

43-334901 szt. RAL 9016

Stoper drzwiowy

Stoper drzwiowy

Stoper drzwiowy



Zastosowanie:
- stoper stosowany do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- przykrecany
- do ciê¿aru drzwi:
- tuleja pod³ogowa: stal nierdzewna

150 kg
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Stoper drzwiowy
z tulej¹ pod³ogow¹

skok a b c d e

60 255 115 95 140 172

90 315 145 125 170 202

120 375 175 155 200 232

- skok 120 mm

- skok 60 mm

- skok 90 mm

nr esco j.m. Wykonanie Opis

43-164259 szt. srebrny

43-164267 szt. AL.-EV1

43-164283 szt. AL.-c.br¹z

43-334910 szt. RAL 9016

43-164305 szt. srebrny

43-164313 szt. AL.-EV1

43-164330 szt. AL.-c.br¹z

43-334928 szt. RAL 9016

43-164356 szt. srebrny

43-164364 szt. AL.-EV1

43-164380 szt. AL.-c.br¹z

43-334936 szt. RAL 9016

Stoper drzwiowy

Stoper drzwiowy

Stoper drzwiowy
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Zastosowanie:
- blokada stosowana do drzwi szklanych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- z sprê¿ystym klinem blokuj¹cym z tworzywa
- wyposa¿ony w odbój gumowy
-
- monta¿ wpuszczany do pod³ogi
- do ciê¿aru drzwi:
- wykonanie: mosi¹dz niklowany na matowo

nie trzeba wykonywaæ frezowania w szkle

80 kg

Blokada do drzwi
ca³oszklanych

Blokada do drzwi
ca³oszklanychZastosowanie:

- blokada stosowana do drzwi szklanych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- z mocowaniem zaciskowym
- obudowa aluminiowa z zapadk¹ z tworzywa
-
- monta¿ zaczepu do pod³ogi
- do ciê¿aru drzwi:

nie trzeba wykonywaæ frezowania w szkle

50 kg

nr esco j.m. Wykonanie Opis

43-265810 szt. AL.-EV1

43-265829 szt. AL.-c.br¹z

43-336742 szt. RAL 9016

Blokada do drzwi

nr esco j.m. Gruboœæ szk³a Opis

43-164615 szt. 8-13 mm

43-164623 szt. 30-45 mm

43-164631 szt. 40-45 mm

Blokada do drzwi
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Blokada do drzwi
z zaczepem Zastosowanie:

- blokada stosowana do ryglowania drzwi z
profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- z zapadk¹ z tworzywa stucznego
- z ko³kiem rozporowym i z zaczepem chwytajacym
- przykrecany
- do ciê¿aru drzwi: 50 kg

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- przykrecany
- do ciê¿aru drzwi: 50 kg

Blokada do drzwi
z wy³¹czalnym uchwytem Zastosowanie:

- blokada stosowany do ryglowania drzwi z
profili aluminiowych i stalowych

nr esco j.m. Wykonanie Opis

43-165298 szt. AL.-EV1

43-165310 szt. AL.-c.br¹z

43-336726 szt. RAL 9016

Blokada do drzwi

nr esco j.m. Wykonanie Opis

43-163953 szt. AL.-EV1

43-163961 szt. AL.-c.br¹z

43-336734 szt. RAL 9016

Blokada do drzwi
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- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- przykrecany
- z dŸwigni¹ zwalniaj¹c¹ oraz sprê¿ynuj¹cym

gumowym odbojem
- regulacja bezstopniowo rolka chwytaj¹ca w zakresie 12 stopni
- do ciê¿aru drzwi: 100 kg

Zastosowanie:
- blokada stosowana do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

Zastosowanie:
- blokada stosowana do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- przykrêcany, p³ytka monta¿owa z kotw¹
- wyposa¿ony w odbój gumowy
- do ciê¿aru drzwi:
- wykonanie: stal ocynkowana chwytaka oraz

kotwy monta¿owej

100 kg

Blokada do drzwi

Blokada do drzwi

Zastosowanie:
- blokada stosowana do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- przykrêcany, p³ytka monta¿owa z kotw¹
- do ciê¿aru drzwi:
- wykonanie: stal ocynkowana chwytaka oraz

kotwy monta¿owej

100 kg

Blokada do drzwi

nr esco j.m. Wykonanie Opis

43-334944 szt. srebrny

43-334952 szt. AL.-EV1

43-334960 szt. AL.-c.br¹z

43-334979 szt. RAL 9016

Blokada do drzwi

nr esco j.m. Wykonanie Opis

43-164429 szt. srebrny

43-164437 szt. AL.-EV1

43-164453 szt. AL.-c.br¹z

43-334987 szt. RAL 9016

Blokada do drzwi

nr esco j.m. Wykonanie Opis

43-164470 szt. srebrny

43-164488 szt. AL.-EV1

43-164500 szt. AL.-c.br¹z

43-334995 szt. RAL 9016

Blokada do drzwi
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Blokada do drzwi
z mechanizmem zatrzaskowym Zastosowanie:

- blokada stosowana do ryglowania drzwi z
profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- z hakiem zaczepu oraz odbojem
- przykrêcany
- do ciê¿aru drzwi: 50 kg

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- monta¿ naœcienny
- z wpinanym hakiem zaczepu oraz odbojem
- do ciê¿aru drzwi: 50 kg

Blokada do drzwi
Zastosowanie:
- blokada stosowana do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

nr esco j.m. Wykonanie Opis

43-164550 szt. AL.-c.br¹z

43-335002 szt. RAL 9016 Blokada do drzwi

nr esco j.m. Wykonanie Opis

43-199249 szt. AL.-EV1

43-199257 szt. AL.-c.br¹z

43-335010 szt. RAL 9016

Blokada do drzwi
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Blokada do drzwi
magnetycznaZastosowanie:

- blokada stosowana do ryglowania drzwi z
profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- z magnesem
-
- obudowa z neopranu - kolor czarny

monta¿ pod³ogowy

Blokada do drzwi
magnetycznaZastosowanie:

- blokada stosowana do ryglowania drzwi z
profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- z magnesem
-
- obudowa z neopranu - kolor czarny

monta¿ naœcienny

sia³a przywierania a b c d1 d2

100 N 34 42 4 16 20

200 N 44 54 5,5 22 28

400 N 70 72 4 30 40

nr esco j.m. Si³a przywierania Opis

43-163740 szt. 100 N

43-163759 szt. 200 N

43-163767 szt. 400 N

Blokada do drzwi

sia³a przywierania a b c d1 d2

200 N 50 37 5,5 22 28

nr esco j.m. Si³a przywierania Opis

43-163783 szt. 200 N Blokada do drzwi
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Blokada do drzwi zatrzaskowa
z ko³kiem rozporowym Zastosowanie:

- blokada stosowana do ryglowania drzwi z
profili aluminiowych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych

- monta¿ naœcienny
- z sprê¿yn¹ zatrzaskowa z rolkami z tworzywa sztucznego
- do ciê¿aru drzwi: 25 kg

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- monta¿ naœcienny
- z sprê¿yn¹ zatrzaskowa z rolkami z tworzywa sztucznego
- do ciê¿aru drzwi: 25 kg

Blokada do drzwi zatrzaskowa
Zastosowanie:
- blokada stosowana do ryglowania drzwi z

profili aluminiowych i stalowych

nr esco j.m. Wykonanie Opis

43-265802 szt. srebrna Blokada do drzwi

nr esco j.m. Wykonanie Opis

43-163830 szt. srebrna Blokada do drzwi
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Blokada do bram
Zastosowanie:
- blokada stosowana do ryglowania bram

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- do wmurowania w œcianê
- do ciê¿aru drzwi:
- materia³: cynkowany ogniowo

100 kg

Blokada do bram
Zastosowanie:
- blokada stosowana do ryglowania bram

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- do wmurowania w posadzkê
- do ciê¿aru drzwi:
- materia³: cynkowany ogniowo

100 kg

nr esco j.m. Wykonanie Opis

43-209031 szt. cynkowany Blokada do bram

nr esco j.m. Wykonanie Opis

43-267279 szt. cynkowany Blokada do bram
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Blokada do bram

Zastosowanie:

- blokada stosowana do ryglowania bram

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- do wmurowania w posadzkę
- do ciężaru drzwi:
- materiał: cynkowany ogniowo

100 kg

nr esco j.m. Wykonanie Opis

43-209058 szt. cynkowany Blokada do bram
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Podk³adka do odboju drzwiowgo
Zastosowanie:
- podk³adka stosowana do odboju

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- mocowany do posadzki
- z czopem ustalaj¹cym

Odbój do drzwi
Zastosowanie:
- odbój stosowany do drzwi z

profili aluminiowych, drewnianych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- mocowany do posadzki
- wk³adka gumowa - kolor czarny
- ko³ek rozporowy M8x50 mm
- do ciê¿aru drzwi: 50 kg

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

nr esco j.m. Wykonanie Opis

44-164950 szt. AL.-EV1

44-164976 szt. AL.-c.br¹z

44-265683 szt. stal nierdzewna

44-314692 szt. RAL 9016

Odbój do drzwi

nr esco j.m. Wykonanie a Opis

44-164984 szt. AL.-EV1 5 mm

44-165000 szt. AL.-c.br¹z 5 mm

44-265961 szt. stal nierdzewna 5 mm

44-321702 szt. RAL 9016 5 mm

44-165018 szt. AL.-EV1 10 mm

44-165034 szt. AL.-c.br¹z 10 mm

44-335070 szt. stal nierdzewna 10 mm

44-321710 szt. RAL 9016 10 mm

44-165042 szt. AL.-EV1 15 mm

44-165069 szt. AL.-c.br¹z 15 mm

44-335096 szt. stal nierdzewna 15 mm

44-335100 szt. RAL 9016 15 mm

Podk³adka
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Odbój do drzwi
Zastosowanie:
- odbój stosowany do drzwi z

profili aluminiowych, drewnianych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- mocowany do œciany
- wk³adka gumowa - kolor bia³y
- do ciê¿aru drzwi: 25 kg

Odbój do drzwi
Zastosowanie:
- odbój stosowany do drzwi z

profili aluminiowych, drewnianych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- mocowany do posadzki
- wk³adka gumowa - kolor czarny
- ko³ek rozporowy M8x50 mm
- do ciê¿aru drzwi: 30 kg

nr esco j.m. Wykonanie a Opis

44-265705 szt. AL.-EV1 3 mm

44-265713 szt. AL.-c.br¹z 3 mm

44-335134 szt. RAL 9016 3 mm

44-265721 szt. AL.-EV1 10 mm

44-265730 szt. AL.-c.br¹z 10 mm

44-335169 szt. RAL 9016 10 mm

44-265748 szt. AL.-EV1 15 mm

44-265756 szt. AL.-c.br¹z 15 mm

44-335193 szt. RAL 9016 15 mm

44-265764 szt. AL.-EV1 20 mm

44-265772 szt. AL.-c.br¹z 20 mm

44-335223 szt. RAL 9016 20 mm

44-265780 szt. AL.-EV1 27 mm

44-265799 szt. AL.-c.br¹z 27 mm

44-335258 szt. RAL 9016 27 mm

Odbój do drzwi

nr esco j.m. Wykonanie Opis

44-164755 szt. AL.-EV1

44-164771 szt. AL.-c.br¹z

44-335282 szt. RAL 9016

Odbój do drzwi
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Odbój do drzwi
Zastosowanie:
- odbój stosowany do drzwi z

profili aluminiowych, drewnianych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- mocowany do posadzki
- wk³adka gumowa - kolor szary
- do ciê¿aru drzwi: 25 kg

Odbój do drzwi
Zastosowanie:
- odbój stosowany do drzwi z

profili aluminiowych, drewnianych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- mocowany do œciany
- wk³adka gumowa - kolor bia³y
- do ciê¿aru drzwi: 25 kg

Odbój do drzwi
Zastosowanie:
- odbój stosowany do drzwi z

profili aluminiowych, drewnianych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- mocowany do œciany
- z tulej¹ metalow¹
- wk³adka gumowa - kolor szary
- do ciê¿aru drzwi: 25 kg

nr esco j.m. Wykonanie Opis

44-277010 szt. szary Odbój do drzwi

nr esco j.m. Wykonanie Opis

44-164925 szt. AL.-EV1

44-164941 szt. AL.-c.br¹z

44-335410 szt. RAL 9016

Odbój do drzwi

nr esco j.m. Wykonanie Opis

44-165077 szt. AL.-EV1

44-165093 szt. AL.-c.br¹z

44-335290 szt. RAL 9016

Odbój do drzwi
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Odbój do drzwi
model 625Zastosowanie:

- do drzwi z profili aluminiowych, drewnianych, stalowych i PVC

- uniwersalny do drzwi lewych i prawych
- mocowanie do posadzki
- wk³adka gumowa - kolor czarny
- œrednica
- do ciê¿aru drzwi:

52 mm
80 kg

Odbój do drzwi
model 615Zastosowanie:

- do drzwi z profili aluminiowych, drewnianych, stalowych i PVC

- uniwersalny do drzwi lewych i prawych
- mocowanie do posadzki
- wk³adka gumowa - kolor czarny
- œrednica
- do ciê¿aru drzwi:

52 mm
80 kg

nr esco j.m.
H

[ mm ]
Wykonanie Opis

44-741558 kpl. 42,5 jasny szary

44-741540 kpl. 42,5 ciemny szary

Odbój do drzwi

model 615

nr esco j.m.
H

[ mm ]
Wykonanie Opis

44-741531 kpl. 22,5 jasny szary

44-741523 kpl. 22,5 ciemny szary

44-741728 kpl. 22,5 stal nierdzewna

Odbój do drzwi

model 625
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Odbój do drzwi
ze sprê¿ynuj¹cym buforem Zastosowanie:

- odbój stosowany do drzwi z
profili aluminiowych, drewnianych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- monta¿ do œciany
- posiada otwory gwintowane do przykrêcenia
- wk³adka gumowa - kolor bia³y
- do ciê¿aru drzwi: 200 kg

Odbój do drzwi
Zastosowanie:
- odbój stosowany do drzwi z

profili aluminiowych, drewnianych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- mocowany do œciany
- wk³adka gumowa - kolor czarny
- do ciê¿aru drzwi: 40 kg

nr esco j.m. Wykonanie Opis

44-164828 szt. srebrny Odbój do drzwi

nr esco j.m. Wykonanie a Opis

44-164836 szt. AL.-EV1

44-164852 szt. AL.-c.br¹z

44-335398 szt. RAL 9016

44-164860 szt. AL.-EV1

44-164887 szt. AL.-c.br¹z

44-335398 szt. RAL 9016

44-164895 szt. AL.-EV1

44-164917 szt. AL.-c.br¹z

44-335401 szt. RAL 9016

120 mm

80 mm

100 mm Odbój do drzwi
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Odbój do drzwi
Zastosowanie:
- odbój stosowany do drzwi z

profili aluminiowych, drewnianych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- mocowany do posadzki
- wk³adka gumowa - kolor czarny
- do ciê¿aru drzwi: 80 kg

Odbój do drzwi
Zastosowanie:
- odbój stosowany do drzwi z

profili aluminiowych, drewnianych i stalowych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- mocowany do pod³ogi
- wk³adka gumowa - kolor czarny
- do ciê¿aru drzwi: 100 kg

Podk³adka pod odbój drzwiowy
Zastosowanie:
- podk³adka stosowana pod odbój drzwiowy

- mocowany do pod³ogi
- kolor czarny

nr esco j.m. Wykonanie Opis

44-638404 szt. srebrny

44-638412 szt. AL.-EV1

44-638420 szt. efekt INOX

Odbój do drzwi

nr esco j.m. Wykonanie Opis

44-389846 szt. srebrny

44-165158 szt. AL.-EV1

44-209082 szt. AL.-c.br¹z

44-314706 szt. RAL 9016

Odbój do drzwi

nr esco j.m. Wykonanie Opis

44-638390 szt. czarny Podk³adka
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Akcesoria do listwy uszczelniającej
Zastosowanie:
- do mocowania listwy uszczelniającej
- automatyczna listwa uszczelniająca zapewnia trwałą barierę

dla hałasu, dymu, ognia oraz zapobiega utracie energii cieplnej
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- mechanizm uszczelki umożliwia opuszczenie listwy po

zamknięciu drzwi max. o 11 mm
- możliwość skrócenia jednostronnego o 130 mm

Listwa uszczelniająca do drzwi Stadi L-30/20 WS
Zastosowanie:
- uszczelka stosowana do drzwi z pro�li aluminiowych,

drewnianych, stalowych i PCV
- automatyczna listwa uszczelniająca zapewnia trwałą barierę dla 
   hałasu (do 50 dB), dymu, ognia oraz zapobiega utracie energii cieplnej
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- mechanizm uszczelki umożliwia opuszczenie listwy po
   zamknięciu drzwi max. o 16 mm
- możliwość skrócenia jednostronnego o 150 mm

Uwaga: W zestawie stosować akcesoria 45-808838

Listwa uszczelniająca do drzwi Stadi Zastosowanie:
- uszczelka stosowana do drzwi z

pro�li aluminiowych, drewnianych, stalowych i PCV
- automatyczna listwa uszczelniająca zapewnia trwałą barierę

dla hałasu, dymu, ognia oraz zapobiega utracie energii cieplnej
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- mechanizm uszczelki umożliwia opuszczenie listwy po

zamknięciu drzwi max. o 11 mm
- możliwość skrócenia jednostronnego o 130 mm

kątownikpłytka
montażowa

płytka
oporowa

Kompletacja:

- Kątownik - 2 szt.
- Płytka montażowa - 2 szt
- Płytka oporowa - 2 szt

- Kątownik - 4 szt.
- Płytka montażowa - 4 szt
- Płytka oporowa - 2 szt

do drzwi jednoskrzydłowych

do drzwi dwuskrzydłowych

nr esco j.m. Wykonanie Opis
45- 397970 szt. do drzwi 1 skrz.

45- 397989 szt. do drzwi 2 skrz.
Akcesoria

nr esco j.m. Długość (L) Opis
45- 807436 szt. 750 mm

45- 807439 szt. 900 mm

45- 807441 szt. 1050 mm

45- 807442 szt. 1250 mm

45- 807444 szt. 1400 mm

Listwa uszczelniająca L+R

nr esco j.m. Długość (L) Opis
45- 578355 szt. 585 mm

45- 397903 szt. 710 mm

45- 397911 szt. 835 mm

45- 397920 szt. 960 mm

45- 397938 szt. 1085 mm

45- 397946 szt. 1210 mm

45- 397954 szt. 1335 mm

45- 397962 szt. 1460 mm

45- 552801 szt. 1590 mm

Listwa uszczelniająca L+R

- długość minimalna 260 mm (bez skracania)
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Listwa uszczelniaj¹ca do drzwi

A0551Zastosowanie:
- uszczelka stosowana do drzwi z

profili aluminiowych, drewnianych i stalowych i PCV

- automatyczna listwa uszczelniaj¹ca zapewnia trwa³¹ barierê
dla ha³asu, dymu, ognia oraz zapobiega utracie energi cieplne

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- mechanizm uszczelki umo¿liwia opuszczenie listwy po

zamkniêciu drzwi max. o 13 mm
- mo¿liwoœæ skrócenia jednostronnego do 100 mm

Listwa uszczelniaj¹ca do drzwi

A0501Zastosowanie:
- uszczelka stosowana do drzwi z

profili aluminiowych, drewnianych i stalowych i PCV

- automatyczna listwa uszczelniaj¹ca zapewnia trwa³¹ barierê
dla ha³asu, dymu, ognia oraz zapobiega utracie energi cieplne

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- mechanizm uszczelki umo¿liwia opuszczenie listwy po

zamkniêciu drzwi max. o 13 mm
- mo¿liwoœæ skrócenia jednostronnego do 100 mm

Uwaga:
Przy d³ugoœci listwy 400 mm mo¿liwoœæ skrócenia jednostronnego o 50 mm.
Max. dostêpna d³ugoœæ 1500 mm.

Uwaga:
Przy d³ugoœci listwy 400 mm mo¿liwoœæ skrócenia jednostronnego o 50 mm
Max. dostêpna d³ugoœæ 1500 mm.

nr esco j.m. D³ugoœæ Opis

45-596582 szt. 400 mm

45-597074 szt. 500 mm

45-559750 szt. 700 mm

45-596574 szt. 800 mm

45-575399 szt. 900 mm

45-575402 szt. 1000 mm

45-575410 szt. 1100 mm

Listwa uszczelniaj¹ca A0501

nr esco j.m. D³ugoœæ Opis

45-597368 szt. 400 mm

45-559512 szt. 500 mm

45-559938 szt. 600 mm

45-595691 szt. 700 mm

45-595705 szt. 800 mm

45-575429 szt. 900 mm

45-575437 szt. 1000 mm

45-575445 szt. 1100 mm

45-575453 szt. 1200 mm

Listwa uszczelniaj¹ca A0551



Profil monta¿owy do uszczelnienia szczotkowego

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- przykrecany

Zastosowanie:
- profil monta¿owy stosowany do zamocowania

uszczelnienia szczotkowego na drzwiach

Uszczelnienie szczotkowe

Uszczelnienie szczotkowe

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- szczotka do zamocowana w profilu aluminiowym
- d³ugoœæ: 2000 mm

Zastosowanie:
- uszczelnienie szczotkowe stosowane do du¿ych drzwi

bram przemys³owych oraz gara¿owych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 45. 00

stan: 06.2005

03.

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- szczotka zamocowana w profilu aluminiowym
- monta¿ nawierzchniowy

Zastosowanie:
- uszczelnienie szczotkowe stosowane do du¿ych drzwi

bram przemys³owych oraz gara¿owych

nr esco j.m. A Opis

45-753165 szt. 10 mm

45-742317 szt. 15 mm

45-753173 szt. 25 mm

45-753564 szt. 35 mm

45-753181 szt. 55 mm

Uszczelnienie szczotkowe

nr esco j.m. D³ugoœæ Opis

45-752797 szt. 2000 mm Profil monta¿owy
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Maskownica profila monta¿owego
Zastosowanie:
- maskownica stosowana do profila monta¿owego

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- mocowany na profilu monta¿owym
- d³ugoœæ: 2000 mm

Profil monta¿owy do uszczelnienia szczotkowego
Zastosowanie:
- profil monta¿owy stosowany do zamocowania

uszczelnienia szczotkowego na drzwiach

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- przykrecany
- zagiêty pod k¹tem 90 stopni

Profil monta¿owy do uszczelnienia szczotkowego
Zastosowanie:
- profil monta¿owy stosowany do zamocowania

uszczelnienia szczotkowego na drzwiach

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- przykrecany
- wspó³pracuje z maskownic¹ profila monta¿owego

Istnieje dostêpnoœæ innych wykonañ kolorów

nr esco j.m. Wykonanie Opis

45-742325 szt. surowe

45-576034 szt. AL.-EV1

Profil monta¿owy L = 2000 mm

nr esco j.m. D³ugoœæ Opis

45-753572 szt. 2000 mm Profil monta¿owy

nr esco j.m. Wykonanie Opis

45-753580 szt. RAL 9005 Maskownica

Profil monta¿owy L = 3000 mm



Zaœlepka boczna do maskownicy profila
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- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- monta¿ nawierzchniowy - boczny
- 2 sztuki w komplecie

Zastosowanie:
- zaœlepka stosowana do maskownicy profila

nr esco j.m. Wykonanie Opis

45-652830 kpl. RAL 9005 Zaœlepka
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OKUCIA DO DRZWI
Przesuwnych Rolan 40N

www.esco.com.pl
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ROLLAN 40N

Zastosowanie:
- okucie do drzwi przesuwnych o max.cieżarze skrzydła do 40 kg
- do drzwi jedno-,dwu-skrzydłowych 
- do drzwi jedno-,dwu-skrzydłowychcałoszklanych z wykorzystaniem dodat-
kowych zacisków do szkła
- do wszystkich rodzajów skrzydeł (drewnianych, z PVC oraz stali i alumini-
um)  
 
Własciwości:
- bez specjalnych mocowań naściennych i sufitowych
- możliwośc bezpośredniego montażu sufitowego
- wysokośc zabudowy  29 mm
- siła przesunięcia skrzydła mniejsza niż 20N
- duża trwałość wyrobu(50.000 cykli)
- duża cichobieżność okucia 
- system sprawdzony na zgodność z normą PN-EN 1527:1998
- estetyczna, nie wymagająca dodatkowych osłon szyna jezdna wykonana z 
rury aluminiowej
 

nr esco j.m. a L t X y

52-776890 KPL. 510-700mm 1150mm 350mm 4 szt. 50mm
52-776904 KPL. 710-900mm 1650mm 450mm 4 szt. 150mm
52-776912 KPL. 810-1000mm 1800mm 400mm 5 szt. 100mm
52-776920 KPL. 910-1100mm 1900mm 450mm 5 szt. 50mm
52-776939 KPL. 1110-1300mm 2350mm 450mm 6 szt. 50mm
52-776947 KPL. 1310-1500mm 2800mm 450mm 7 szt. 50mm
52-776955 KPL. 1510-1700mm 3250mm 450mm 8 szt. 50mm

oznaczenia w tabeli:
a - szerokość skrzydła przesuwanego
L - długość szyny jezdnej 
X - ilość kątowników naściennych lub wsporników sufitowych w sztukach
t - rozstwaienie otworów mocujacych szynę
y -  odległość od środka kątownika mocującego do końca szyny

52.01



OKUCIA DO DRZWI
Przesuwnych Rolan 80

stan: 03.2009

ROLLAN 80

Zastosowanie:
- okucie do drzwi przesuwnych o max.cieżarze skrzydła do 80kg
- do drzwi jedno-,dwu-skrzydłowych 
- do drzwi jedno-,dwu-skrzydłowychcałoszklanych z wykorzystaniem dodat-
kowych zacisków do szkła
- do wszystkich rodzajów skrzydeł (drewnianych, z PVC oraz stali i alumini-
um)
Własciwości:
- bez specjalnych mocowań naściennych i sufitowych
- możliwośc bezpośredniego montażu sufitowego
- wysokośc zabudowy  29 mm
- siła przesunięcia skrzydła mniejsza niż 25N
- duża trwałość wyrobu(50.000 cykli)
- duża cichobieżność okucia 
- system sprawdzony na zgodność z normą PN-EN 1527:1998
- estetyczna, nie wymagająca dodatkowych osłon szyna jezdna wykonana z 
rury aluminiowej
 

nr esco j.m. a L t X y

52-776971 KPL. 510-700mm 1150mm 350mm 4 szt. 50mm
52-776980 KPL. 710-900mm 1650mm 450mm 4 szt. 150mm
52-776998 KPL. 810-1000mm 1800mm 400mm 5 szt. 100mm
52-777005 KPL. 910-1100mm 1900mm 450mm 5 szt. 50mm
52-777013 KPL. 1110-1300mm 2350mm 450mm 6 szt. 50mm
52-777021 KPL. 1310-1500mm 2800mm 450mm 7 szt. 50mm
52-777030 KPL. 1510-1700mm 3250mm 450mm 8 szt. 50mm

oznaczenia w tabeli:
a - szerokość skrzydła przesuwanego
L - długość szyny jezdnej 
X - ilość kątowników naściennych lub wsporników sufitowych w sztukach
t - rozstwaienie otworów mocujacych szynę
y -  odległość od środka kątownika mocującego do końca szyny

52.02



OKUCIA DO DRZWI
Przesuwnych Rolan 40N/80 - komponenty
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Szyna jezdna

Zastosowanie:
- Rolan 40N/80
Uwagi:
- długość handlowa: sztanga 6m

nr esco j.m.

52-766461 szt.

52.03

Wózek jezdny podwójny ze śrubą nośną

Zastosowanie:
- Rolan 40N/70/80 w zależności od wariantu
Uwagi:
- wymagane dwie sztuki na skrzydło

nr esco j.m. kolor wariant

52-477770 szt. ciemno-szary Rolan 70/80
52-483443 szt. jasno-szary Rolan 40N

Płyta nośna wózka

Zastosowanie:
- Rolan 40/40N/70/80
Uwagi:
- wymagane dwie sztuki na skrzydło

nr esco j.m.

52-477761 szt.

Śruba nośna wózka

Zastosowanie:
- Rolan 40/40N/70/80
Uwagi:
- wymagana jedna sztuka na wózek

nr esco j.m.

52-765694 szt.

Odbój szynowy

Zastosowanie:
- Rolan 40N/80
Uwagi:
- wymagane dwie sztuki na skrzydło

nr esco j.m.

52-755257 szt.



OKUCIA DO DRZWI
Przesuwnych Rolan 40N/80 - komponenty

stan: 03.2009

Blokada położenia otwartego z odbojem

Zastosowanie:
- Rolan 40N/80
Uwagi:
- wymagana jedna sztuka na skrzydło

nr esco j.m.

52-476781 szt.

52.04

Przestawna blokada położenia otwartego

Zastosowanie:
- Rolan 40/40N/70/80
Uwagi:
- z odbojem
- wymagana jedna sztuka na skrzydło

nr esco j.m.

52-476790 szt.

Prowadnica podłogowa

Zastosowanie:
- Rolan 40/40N/70/80
- Perlan 120/140
Uwagi:
- wymagana jedna sztuka na skrzydło

nr esco j.m.

52-476773 szt.

Kątownik mocowania naściennego

Zastosowanie:
- Rolan 40/40N/70/80

nr esco j.m.

52-483125 szt.

Płyta mocowania sufitowego

Zastosowanie:
- Rolan 40/40N/70/80

nr esco j.m.

52-842710 szt.



OKUCIA DO DRZWI
Przesuwnych Perlan 140
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Perlan 140

Zastosowanie:
- okucie do drzwi przesuwnych o max.cieżarze 
skrzydła do 140 kg
- montaż naścienny lub sufitowy
- do drzwi jedno-,dwu-skrzydłowych 
- do wszystkich rodzajów skrzydeł (drewnianych, z PVC 
oraz stali i aluminium)
Własciwości:
- bez specjalnych mocowań sufitowych
- precyzyjne wykonanie
- 4 łożyszka kulkowe szczelnie ukryte w korpusie 
wózka
- wysokośc zabudowy  40 mm
- siła przesunięcia skrzydła mniejsza niż 20N
- system sprawdzony na zgodność z normą PN-EN 
1527:1998
- odporność na korozję odpowiadająca klasie 2
- estetyczna, nie wymagająca dodatkowych osłon szy-
na jezdna wykonana ze stopu aluminium, anodowana
 

nr esco a L t X y

52-756113 510-700mm 1250mm 350mm 4 szt. 100mm
52-756121 710-900mm 1650mm 350mm 5 szt. 125mm
52-756130 910-1100mm 2050mm 350mm 6 szt. 150mm
52-756148 1110-1300mm 2450mm 350mm 7 szt. 175mm
52-756156 1310-1500mm 2850mm 350mm 9 szt. 25mm
52-756164 1510-1700mm 3250mm 350mm 10 szt. 50mm

oznaczenia w tabeli:
a - szerokość skrzydła przesuwanego
L - długość szyny jezdnej 
X - ilość kątowników naściennych lub wsporników sufi-
towych w sztukach
t - rozstwaienie otworów mocujacych szynę
y -  odległość od środka kątownika mocującego do 
końca szyny

52.05



OKUCIA DO DRZWI
Przesuwnych Perlan 140

stan: 03.2009

Perlan 140

Zastosowanie:
- okucie do drzwi całoszklanych jednoskrzydłowych o grubości szkła 8-
12mm
- do montażu naściennego lub sufitowego
- do ciężaru skrzydła 140kg
Własciwości:
- bez specjalnych mocowań sufitowych
- precyzyjne wykonanie
- 4 łożyszka kulkowe szczelnie ukryte w korpusie wózka
- wysokośc zabudowy  40 mm
- siła przesunięcia skrzydła mniejsza niż 20N
- system sprawdzony na zgodność z normą PN-EN 1527:1998
- odporność na korozję odpowiadająca klasie 2
- estetyczna, nie wymagająca dodatkowych osłon szyna jezdna wykonana 
ze stopu aluminium, anodowana
- możliwość regulacji prowadzenia podłogowego w zakresie grubości szkła: 
8-12mm

nr esco a L t X y

52-756180 510-700mm 1250mm 350mm 4 szt. 100mm
52-756199 710-900mm 1650mm 350mm 5 szt. 125mm
52-756202 910-1100mm 2050mm 350mm 6 szt. 150mm
52-756210 1110-1300mm 2450mm 350mm 7 szt. 175mm
52-756229 1310-1500mm 2850mm 350mm 9 szt. 25mm
52-756237 1510-1700mm 3250mm 350mm 10 szt. 50mm

oznaczenia w tabeli:
a - szerokość skrzydła przesuwanego
L - długość szyny jezdnej 
X - ilość kątowników naściennych lub wsporników sufitowych w sztukach
t - rozstwaienie otworów mocujacych szynę
y -  odległość od środka kątownika mocującego do końca szyny

52.06



OKUCIA DO DRZWI
Przesuwnych Perlan 140 - komponenety
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Szyna jezdna

Zastosowanie:
- Perlan 140
- Perlan 140 do drzwi całoszklanych
Uwagi:
- długość handlowa: sztanga 6m

nr esco j.m.

52-776610 szt.

52.07

Wózek jezdny podwójny ze śróbą nośną

Zastosowanie:
- Perlan 120/140
Uwagi:
- wymagane dwie sztuki na skrzydło

nr esco j.m.

52-483176 szt.

Śruba nośna wózka

Zastosowanie:
- Perlan 120/140
Uwagi:
- wymagana jedna sztuka na wózek

nr esco j.m.

52-842702 szt.

Uchwyt zaciskowy

Zastosowanie:
- Perlan 140 do drzwi całoszklanych
- do grubości szkła 8-12mm
Uwagi:
- wymagane dwie sztuki na skrzydło

nr esco j.m.

52-789577 szt.



OKUCIA DO DRZWI
Przesuwnych Perlan 140 - komponenety

stan: 03.2009

Płyta nośna skrzydła

Zastosowanie:
- Perlan 120/140
- do drzwi z aluminum, drewna, stali i PVC
Uwagi:
- wymagane dwie sztuki na skrzydło

nr esco j.m.

52-483184 szt.

52.08

Obój szynowy

Zastosowanie:
- Perlan 120/140
Uwagi:
- wymagane dwie sztuki na skrzydło

nr esco j.m.

52-752533 szt.

Blokada położenia otwartego (opcja)

Zastosowanie:
- Perlan 120/140
Uwagi:
- wymagana jedna sztuka na skrzydło

nr esco j.m.

52-526380 szt.

Najazd blokujący

Zastosowanie:
- Perlan 120/140
Uwagi:
- wymagana jedna sztuka na skrzydło

nr esco j.m.

52-483192 szt.

Zaślepki szyny jezdnej

Zastosowanie:
- Perlan 140

nr esco j.m.

52-776637 szt.



OKUCIA DO DRZWI
Przesuwnych Perlan 140 - komponenety

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03.2009

Prowadnica podłogowa

Zastosowanie:
- Rolan 40/40N/70/80
- Perlan 120/140
Uwagi:
- wymagana jedna sztuka na skrzydło

nr esco j.m.

52-476773 szt.

52.09

Prowadnica podłogowa

Zastosowanie:
- Perlan 140 do drzwi całoszklanych
Uwagi:
- wymagana jedna sztuka na skrzydło

nr esco j.m.

52-756172 szt.

Kątownik mocowania naściennego

Zastosowanie:
- Perlan 140

nr esco j.m.

52-766070 szt.

Zawieszenie do montażu sufitowego

Zastosowanie:
- Perlan 140

nr esco j.m. wariant

52-842737 szt. Perlan 140



OKUCIA DO DRZWI
Przesuwnych Perlan 140 - komponenety

stan: 03.2009

Osłona do montażu naściennego

Zastosowanie:
- Perlan 140
- osłona wpinana
Uwagi:
- długość handlowa: sztanga 6m

nr esco j.m. kolor wariant

52-791407 szt. AL-EV1 naścienny

Do monatażu konieczny zestaw akcesoriów:
52-791393

52.10

Akcesoria do montażu osłony

Zastosowanie:
- Perlan 140

nr esco j.m. wariant

52-791393 szt. naścienny

Współpracuje z:
52-791407

Osłona do montażu sufitowego

Zastosowanie:
- Perlan 140
- osłona wpinana
Uwagi:
- długość handlowa: sztanga 6m

nr esco j.m. kolor wariant

52-787728 szt. AL-EV1 sufitowy

Do monatażu konieczny zestaw akcesoriów:
52-790869

Akcesoria do montażu osłony

Zastosowanie:
- Perlan 140

nr esco j.m. wariant

52-790869 szt. sufitowy

Współpracuje z:
52-787728



OKUCIA DO DRZWI
Przesuwnych Perlan 140 DuoSync

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03.2015
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uchwyt do 
montażu 

 towego

Bezpośredni montaż 
 tu

Mocowanie za pomocą 
kątownika do montażu 

naściennego

Mocowanie za pomocą 
uchwytu do montażu 

 towego

Zestaw DuoSync

Zastosowanie:
- okucie do drzwi przesuwnych o max.cieżarze skrzydła do 140 kg
- do drzwi dwuskrzydłowych 
- do wszystkich rodzajów skrzydeł (drewnianych, z PVC oraz stali i 
aluminium)
- szerokośc otwarcia do 2400mm

Własciwości:
- synchronizacja otwierania 2 skrzydeł ( układ sprzężony 
umożliwiający otwieranie dwóch skrzydeł ciągnąc jedynie jedno 
skrzydło )
- mała wysokość szyny jezdnej
- możliwość regulacji szyny po zamocowaniu
- wysokiej klasy rolki jezdne mogące przenosić duże obciążenia
- możliwość przesuwania kątownika do mocowania naściennego 
wzdłuż szyny jezdnej
- możliwość montażu na ścianie i lub na suficie
- elastyczne ułożyskowanie skrzydła drzwiowego
- precyzyjne prowadzenie skrzydła dzięki specjalnemu 
ukształtowaniu bieżni
- profil jezdny wykonany z anodowego metalu lekkiego
- możliwość montażu na zewnątrz budynku
- możliwość zamontowania systemowych osłon maskujących

nr esco j.m.

52-729548 KPL.

Uwaga:
1) Zestaw DuoSync zawiera już komplet okuć dla dwóch skrzydeł 
Perlan 140, natomiast nie ma w zestawie szyny jezdnej. Należy 
ją zamówić dodatkowo.
2) Akcesoria dodatkowe patrz Perlan 140

oznaczenia na schemacie:
FBR, FBL - szerokość skrzydła przesuwanego
L - długość szyny jezdnej 
t - rozstwaienie otworów mocujacych szynę
y -  odległość od środka kątownika mocującego do końca szyny

52.11
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Uchylno-przesuwnych
HKS 150 SL



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Okucia uchylno-przesuwne do okien aluminiowych
HKS 150 SL

Okna jednoskrzydłowe
uchylno-przesuwne

Typy okien

Celem prawidłowego doboru okuć należy zastosować następujące okucia:
- zestaw podstawowy lewy - 1 kpl.
- zestaw podstawowy prawy - 1 kpl.
- zestaw obwiedni do skrzydła ( uzależnione od systemu aluminiowego V.01;V.02) - 2 szt.
- płytki sterujące ( uzależnione od systemu aluminiowego ) - 2 pary
- klamka do okna uchylno-przesuwnego - 2 szt.
- zestaw szyn ( uzależniony do szerokości skrzydeł ) - 2 kpl.

- punkt nitowany na listwie transmisyjnej - 1 szt.
70-

- zaczep na ramę - 1 szt.
70-

lub
70-

oraz do skrzydła biernego

esco nr. 630128

V.01 - esco nr. 630136

V.02 - esco nr. 630640

Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
uchylno-przesuwne

skrzydło bierne skrzydło czynne

Celem prawidłowego doboru okuć należy zastosować następujące okucia:
- zestaw podstawowy ( lewy lub prawy ) - 1 kpl.

- płytki sterujące ( uzależnione od systemu aluminiowego ) - 1 parę
- klamka do okna uchylno-przesuwnego - 1 szt.
- zestaw szyn ( uzależniony do szerokości skrzydła ) - 1 kpl.

- zestaw obwiedni do skrzydła ( uzależnione od systemu aluminiowego V.01;V.02) - 1 szt.

Rama okienna

Skrzydło okienne

Rowek ramy okiennej

Rowek okuciowy skrzydła okiennego

“EUROROWEK”

Rowek ramy okiennej

V.02V.01

WIDOK OD WEWNĄTRZ

WIDOK OD WEWNĄTRZ

"  lewe "

"  lewe " "  prawe "

"  lewe " "  prawe "

UWAGA
Wymagana min. wysokość
do zabudowy szyny jezdnej dolnej to 45 mm

OKFF- maksymalna górna krawędz gotowej posadzki

podkładka pod szynę



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

P³ytki steruj¹ce
HKS 150 SLZastosowanie:

- p³ytki steruj¹ce stosowane do zestawu obwiedni
dla okien typu uchylno-przesuwnych

( uzale¿nione od systemu aluminiowego )

- do okien prawych i lewych
-
-

1 para
monta¿ na ramie

Zestaw podstawowy do okien uchylno-przesuwnych
HKS 150 SLZastosowanie:

- okucie stosowane do okien typu uchylno-przesuwnych
na profilach okiennych z euro-rowiem

- do okien prawych lub lewych
- do szerokoœæ skrzyd³a
- do wysokoœci skrzyd³a
- do max. ciê¿aru
-

630-1680 mm
930-2330 mm

150 kg
bez elementów obwiedni oraz p³ytek steruj¹cych

Okucie lewe

Okucie prawe

Zestaw obwiedni do okien uchylno-przesuwnych
HKS 150 SLZastosowanie:

- okucie stosowane do okien typu uchylno-przesuwnych
na profilach okiennych z euro-rowiem

- do okien prawych lub lewych
- do szerokoœæ skrzyd³a
- do wysokoœci skrzyd³a
- do max. ciê¿aru
- odleg³oœæ miêdzy ram¹ a skrzyd³em

630-1680 mm
930-2330 mm

150 kg
21 mm

( w rowku okuciowym )

- bez p³ytek steruj¹cych

strona: 53. .0001
stan: .200702

nr esco j.m. Opis system aluminiowy

53-281492 para Aliplast, Alumil, Flandria, Metalplast Bielsko, Metra, Reyners, Sapa

53-281522 para Brökelman, Heroal

53-281530 para RC System, Yawal

P³ytki steruj¹ce

okien uchylno-przesuwnych

HKS 150 SL

WIDOK OD WEWN¥TRZ

nr esco j.m. rodzaj Opis

53-281271 kpl. lewe

53-281280 kpl. prawe

Zestaw podstawowy do okien uchylno-przesuwnych

HKS 150 SL

nr esco j.m. rodzaj rowka Opis

53-281298 kpl. V.01

53-281336 kpl. V.02

Zestaw obwiedni do okien uchylno-przesuwnych

HKS 150 SL

Okucie lewe

WIDOK OD WEWN¥TRZ



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 53. .0002
stan: .200909

Klamka okienna dla okien uchylno-przesuwnych
HKS 150 SL Zastosowanie:

-

dla skrzyde³ z przylg¹ wewnêtrzn¹
klamka stosowana do okien typu uchylno-przesuwnych

- do okna lewego lub prawego
- skok klamki
- wszystkie elementy wykonane z materia³ów niekoroduj¹cych lub

stali ocynkowanej
- wszystkie elementy widoczne s¹ anodowane lub lakierowane

17 mm

Zestaw szyn dla okien uchylno-przesuwnych
HKS 150 SL Zastosowanie:

- szyny stosowane do okien typu uchylno-przesuwnych

- uniwersalne do okien lewych i prawych
- z no¿ycami, listw¹ zatrzaskow¹ i akcesoriami
- wszystkie elementy wykonane z materia³ów niekoroduj¹cych lub

stali ocynkowanej
- wszystkie elementy widoczne s¹ anodowane lub lakierowane

Standardowo os³onki i zaœlepki w kolorze czarnym
( wystêpuj¹ równie¿ szare i bia³e na zapytanie )

wykoñczenie profili: kolor specjalny wg RAL

UWAGA
Nie nale¿y lakierowaæ szyny noœnej i prowadz¹cej
Szyna noœna i prowadzaca tylko w wykonaniu AL.-EV1

wykoñczenie profili: AL..-surowe

nr esco j.m. szerokoœæ Opis

53-281344 kpl. 630-930 mm

53-281352 kpl. 931-1080 mm

53-281360 kpl. 1081-1280 mm

53-281379 kpl. 1281-1480 mm

53-281387 kpl. 1481-1680 mm

Zestaw szyn do okien uchylno-przesuwnych

HKS 150 SL

nr esco j.m. szerokoœæ Opis

53-281441 kpl. 630-930 mm

53-281450 kpl. 931-1080 mm

53-281468 kpl. 1081-1280 mm

53-281476 kpl. 1281-1480 mm

53-281484 kpl. 1481-1680 mm

Zestaw szyn do okien uchylno-przesuwnych

HKS 150 SL

2

1

1

2

- listwa z zatrzaskami

- no¿yca

nr esco j.m. Wykonanie Opis

70-477893 szt. surowa

70-743259 szt. Al-EV1

70-733733 szt. Al-c.br¹z

70-477885 szt. bia³a RAL 9016

70-483397 szt. k. specjalny

Klamka okienna do okien uchylno-przesuwnych

HKS 150 SL
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Savio SLIDEART



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 11.201453.02.02

OKUCIA DO DRZWI 
UCHYLNO-PRZESUWNYCH
Savio SLIDEART

Skrzydło lewe ze stałym przyświetlem  bocznym Skrzydło lewe z rozwiernym skrzydłem  
bocznym 

Skrzydło prawe z rozwiernym skrzydłem  bocznym 

Skrzydło lewe z rozwiernymi skrzydłami  bocznymi 

Skrzydło prawe + lewe z rozwiernymi skrzydłami 
bocznymi 

Skrzydło lewe ze stałymi 
przyświetlami  bocznymi 

Skrzydło prawe + lewe ze stałymi 
przyświetlami bocznymi 

Skrzydło prawe + lewe ze stałym 
przyświetlem 
centralnym 

Możliwe kombinacje
            widok od wewnątrz 



OKUCIA DO DRZWI 

PRZESUWNYCH

Savio SLIDEART

stan: 12.2015

ZESTAW SLIDEART SAVIO 

53.02.03

max

100 Kg

max

150 Kg

Bez zestawu wsporników 

Z zestawem wsporników 

wzmacniających 

(Art. 53-805810*)

OPIS

Prowadnice i osłony

Zestaw wózków jezdnych 

Dodatkowy punkt ryglujący 53-844276

Wymiary skrzydła

Zestaw dodatkowego ryglowania 53-843962 53-843954

R L

53-805796 53-805795Zestaw podstawowy

53-805798 53-805797

53-805802

53-805805

53-805809

Wykonanie
Surowy Kolor RAL

53-805799

53-805803

53-805806

A

850 ÷ 1049 600

1050 ÷ 1249 800

1250 ÷ 1400 1000

H

B D

700 ÷ 899

900 ÷ 1099

1100 ÷ 1299

1300 ÷ 1400

L

400

600

800

1000



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 12.201553.02.04

OKUCIA DO DRZWI 

UCHYLNO-PRZESUWNYCH

Savio SLIDEART

Zestaw Podstawowy Slideart 

Zastosowanie:
- do okien uchylno- przesuwnych
- do skrzyde szeroko ci  1700 mm
- do skrzyde masie do 150 kg

nr esco j.m. wariant

53-805796 szt.

53-805795 szt.

Zestaw wózków jezdnych Slideart 

Zastosowanie:
- do okien uchylno- przesuwnych
- do skrzyde szeroko ci  1700 mm
- do skrzyde masie do 100 kg

nr esco j.m. wariant

53-805797 szt. L

53-805798 szt. P

Listwa transmisyjna

W asno ci:
- do okna rozwierno-uchylnego
- d ugo zale nie od wariantu

nr esco j.m. DIN wariant

70-844373 szt. L+R 600mm

70-844381 szt. L+R 800mm

70-844390 szt. L+R 1000mm

70-844403 szt. L+R 1200mm

70-844411 szt. L+R 1400mm

70-844420 szt. L+R 1600mm

70-844438 szt. L+R 1800mm

70-844446 szt. L+R 2000mm

70-844454 szt. L+R 2200mm



nr esco j.m. A B C D E 

OKUCIA DO DRZWI 

PRZESUWNYCH

Savio SLIDEART

stan: 12.2015
53.02.05

Zastosowanie:
- do okien uchylno- przesuwnych
- do skrzyde szeroko ci od 700 mm do 1700 mm
- do skrzyde masie od 100 kg do 150 kg

nr esco j.m.

70-844276 szt.

Zestaw dodatkowego ryglowania

Zastosowanie:
- do okien uchylno- przesuwnych
- do skrzyde szeroko ci od 700 mm do 1700 mm
- do skrzyde masie od 100 kg do 150 kg

nr esco j.m. wariant

szt.

70-843954 szt.

Zastosowanie:

- do okien uchylno- przesuwnych
- do skrzyde szeroko ci  do 1700 mm
- do skrzyde masie  do 150 kg

53-805799 szt. 2400 1100 707 1100 2400
53-805802 szt. 2400 1100 707 1100 2400

szt. 3000 1400 1007 1400 3000
szt. 3000 1400 1007 1400 3000

53-805803
53-805805

53-805806
53-805809

szt. 3560 1700 1307 1700 3560
szt. 3560 1700 1307 1700 3560

Wykonanie

Kolor RAL
Surowy

Kolor RAL
Surowy

Kolor RAL
Surowy

Szeroko  skrzy a

700/1100
700/1100

1101/1400
1101/1400

1401/1700
1401/1700

70-843962



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 11.2014

Zestaw wsporników wzmacniających 150kg

Zastosowanie:
- do okien uchylno- przesuwnych  
- do skrzydeł o szerokości od 700 mm do 1700 mm
- do skrzydeł o masie od 100 kg do 150 kg

nr esco j.m. wykonanie

szt. Kolor RAL
szt. Surowy

53.02.06

Dodatkowe ramię

Zastosowanie:
- do okien uchylno- przesuwnych  
- do skrzydeł o masie od 100 kg do 150 kg

nr esco j.m.

53-805813 szt.

Prowadzenie skrzydła czynnego ze sprzęgłem  

Zastosowanie:
- do okien uchylno- przesuwnych  
- do skrzydeł o szerokości od 700 mm do 1700 mm
- uniwersalny (prawy lub lewy)

nr esco j.m. wariant

53-805814 szt. L+R

OKUCIA DO DRZWI 
UCHYLNO-PRZESUWNYCH
Savio SLIDEART

wariant

uniwersalny

38,1

7

6,
9

31
,1

Dodatkowa listwa maskująca  

Zastosowanie:
- do okien uchylno- przesuwnych  
- do skrzydeł o szerokości od 700 mm do 1700 mm
- do montażu poniżej podstawowej listwy maskującej

 

nr esco j.m. wykonanie

53-805820 szt.
53-805821

Kolor RAL
Surowy

- długość 1700 mm
 

53-805812
53-805810

szt.



OKUCIA DO DRZWI 
PRZESUWNYCH
Savio SLIDEART

stan: 11.2014 53.02.07

KLAMKA OKIENNA MANON Z PRZEKŁADNIĄ

Zastosowanie:
-do wszystkich typów okien z przylgą wewnętrzną
- skok klamki 19 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane
- rozstawy śrub mocujących przy klamkach lakierowanych:
 84,5  i 98 mm           
 92 i 104 mm po obrocie klamki - patrz instrukcja

Warianty mocowania:
A      - rozstaw 84,5 i 98mm
B      - rozstaw 92 i 104mm
A+B - rozstaw B po obrocie klami (patrz instrukcja)

nr esco j.m. DIN kolor wariant

70-475505 szt. L+R surowy A
70-644188 szt. L+R surowy B
70-475521 szt. L+R srebrny A+B
70-475513 szt. L+R czarny A+B
70-475530 szt. L+R biały A+B
70-718475 szt. L+R niro * A



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 11.201453.02.08

OKUCIA DO DRZWI 
UCHYLNO-PRZESUWNYCH
Savio SLIDEART

Szablon otwrowania wsporników rolek 

Zastosowanie:
- do okien uchylno- przesuwnych  
- do skrzydeł o szerokości od 700 mm do 1700 mm
- do skrzydeł o masie do 150 kg

nr esco j.m.

53-805816 szt.

Szablon pozycjonowania blokady skrzydła

Zastosowanie:
- do okien uchylno- przesuwnych  
- do skrzydeł o szerokości od 700 mm do 1700 mm
- do skrzydeł o masie do 150 kg

nr esco j.m.

53-805817 szt.

Szablon otworowania górnych prowadnic

Zastosowanie:
- do okien uchylno- przesuwnych 
- do skrzydeł o szerokości od 700 mm do 1700 mm
- do skrzydeł o masie do 150 kg

nr esco j.m. Wariant

53-805819 szt. L+R

Zastosowanie:
- do okien uchylno- przesuwnych  
- do skrzydeł o szerokości od 700 mm do 1700 mm
- do skrzydeł o masie do 150 kg

53-805818 szt.

Szablon pozycjonowania dolnej szyny  

Wariant

L+R

Wariant

L+R

L+R

nr esco j.m. Wariant
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Uchylno-przesuwnych
HKS 180 ZL



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Okucia uchylno-przesuwne do okien aluminiowych
HKS 180 ZL

Celem prawid³owego doboru okuæ nale¿y zastosowaæ nastêpuj¹ce okucia:
- zestaw podstawowy ( lewy ) - 1 kpl.
- zestaw podstawowy do uk³adu z ruchomym s³upkiem( prawy ) - 1 kpl.
- *zestaw zaczepów oraz p³ytek steruj¹cych( uzale¿nione od systemu aluminiowego ) - 2 kpl.
- **p³ytki steruj¹ce do uk³adu z ruchomym s³upkiem
( uzale¿nione od systemu aluminiowego ) - 1 szt

- zestaw wzmocnieñ do wózków ( powy¿ej 150kg ) - 2 szt.
- klamka do okna uchylno-przesuwnego ( lewa i prawa ) - 2 szt
- zestaw szyn ( uzale¿niony do szerokoœci skrzyd³a ) - 2 kpl.

201 AG

Okno dwuskrzyd³owe z ruchomym s³upkiem
uchylno-przesuwne

Celem prawid³owego doboru okuæ nale¿y zastosowaæ nastêpuj¹ce okucia:
- zestaw podstawowy ( lewy lub prawy ) - 1 kpl.
- zestaw obwiedni do skrzyd³a ( uzale¿nione od systemu aluminiowego ) - 1 szt.
- *p³ytki steruj¹ce ( uzale¿nione od systemu aluminiowego ) - 1 kpl.
- klamka typ do okna uchylno-przesuwnego - 1 szt.
- zestaw szyn ( uzale¿niony do szerokoœci skrzyd³a ) - 1 kpl.

201 AG

Rama okienna

Skrzyd³o okienne
Rowek ramy okiennej

Rowek okuciowy skrzyd³a okiennego
“EUROROWEK”

Rowek ramy okiennej

skrzyd³o bierne
z ruchomym s³upkiem

skrzyd³o czynne

X=14 mmX=10 mm X=12 mm

WIDOK OD WEWN¥TRZ

Okna jednoskrzyd³owe
uchylno-przesuwne

Typy okien
WIDOK OD WEWN¥TRZ

" lewe "

UWAGA
Wymagana min. wysokoœæ
do zabudowy szyny jezdnej dolnej to 45 mm

OKFF- maksymalna górna krawêdz gotowej posadzki

" lewe "

*-zestaw:
8 zaczepów na ramê
2 p³ytki steruj¹ce
1 prowadzenie

**-zestaw:
1 zaczep górny na ramê

4 wkrêty mocuj¹ce
1 zaczep dolny na ramê

" lewe "
" prawe "



skrzydło bierne
z ruchomym słupkiem

skrzydło czynne

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Zestaw podstawowy do okien uchylno-przesuwnych
do układu z ruchomym słupkiem

HKS 180 ZLK
Zastosowanie:

- okucie stosowane do okien typu uchylno-przesuwnych
na profilach okiennych z euro-rowiem
z wymuszonym sterowaniem przy pomocy klamki

- do okien dwuskrzydłowych z ruchomym słupkiem
( skrzydło bierne ) -

- do szerokość skrzydła
- do wysokości skrzydła
- do max. ciężaru
-

okucie prawe
630-1880 mm
930-2430 mm

180 kg z zestawem wzmocnień
bez zaczepów na ramę, płytek sterujących i prowadzenia

strona: 53. .0003
stan: .200807

Zestaw podstawowy do okien uchylno-przesuwnych
HKS 180 ZLZastosowanie:

- okucie stosowane do okien typu uchylno-przesuwnych
na profilach okiennych z euro-rowiem
z wymuszonym sterowaniem przy pomocy klamki

- do okien prawych lub lewych
- do okien jednoskrzydłowych
- do okien dwuskrzydłowych z ruchomym słupkiem
( skrzydło czynne )

- do szerokość skrzydła
- do wysokości skrzydła
- do max. ciężaru
-

630-1880 mm
930-2430 mm

180 kg z zestawem wzmocnień
bez zaczepów na ramę, płytek sterujących i prowadzenia

Okucie prawe

Okucie lewe

Okucie prawe

WIDOK OD WEWNĄTRZ

WIDOK OD WEWNĄTRZ

"  lewe "
"  prawe "

WIDOK OD WEWNĄTRZ

Okucie prawe

UWAGA!

- dla wykonania okna 2-skrzydłowego z ruchomym słupkiem
konieczne jest domówienie okucia skrzydła czynnego lewego

Okucie lewe

WIDOK OD WEWNĄTRZ

nr esco j.m. rodzaj Opis

53-754730 kpl. lewy

53-754757 kpl. prawy

Zestaw podstawowy do okien uchylno-przesuwnych

HKS 180 ZL

nr esco j.m. rodzaj Opis

53-754749
Zestaw podstawowy do okien uchylno-przesuwnych

z ruchomym słypkiem HKS 180 ZL
prawykpl.



Zestaw wzmocnieñ do wózków
dla okien uchylno-przesuwnych
HKS 180 ZLK/ZL

Zastosowanie:
- zestaw wzmocnieñ do wózków

do okien typu uchylno-przesuwnych

- do okna lewego lub prawego
- dla ciê¿aru skrzyd³a powy¿ej 150 kg

Zestaw zaczepów oraz p³ytek steruj¹cych
dla okien uchylno-przesuwnych
HKS 180 ZLK/ZL

Zastosowanie:
- zaczepy oraz p³ytki steruj¹ce stosowane

do okien typu uchylno-przesuwnych
( uzale¿nione od systemu aluminiowego )

- do okna lewego lub prawego

W sk³ad zestawu wchodz¹ nastêpuj¹ce elementy:
- zaczep montowany na ramiê - 8 sztuk
- p³ytki steruj¹ce - 2 sztuki
- prowadnica - 1 sztuka

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 53. .0004
stan: .200807

P³ytki steruj¹ce do uk³adu z ruchomym s³upkiem
dla okien uchylno-przesuwnych
HKS 180 ZLK/ZL

Zastosowanie:
- zaczepy oraz p³ytki steruj¹ce stosowane
do okien typu uchylno-przesuwnych
( uzale¿nione od systemu aluminiowego )

- do okna lewego lub prawego

W sk³ad zestawu wchodz¹ nastêpuj¹ce elementy:
- zaczep górny montowany na ramiê - 1 sztuka
- zaczep dolny montowany na ramiê - 1 sztuka
- wkrêty monta¿owe 4,8x25 mm - 4 sztuki

nr esco j.m. wymiar rowka Opis

53-732800 kpl. 10 mm

53-642339 kpl. 12 mm

53-635987 kpl. 14 mm

Zestaw zaczepów oraz p³ytek steruj¹cych

okien uchylno-przesuwnych HKS 180 ZLK/ZL

nr esco j.m.
wymiar rowka

na ramie Opis

53-732818 kpl. 10 mm

53-732826 kpl. 12 mm

53-635960 kpl. 14 mm

P³ytki steruj¹ce do uk³adu z ruchomym s³upkiem

do okien uchylno-przesuwnych HKS 180 ZLK/ZL



Zestaw szyn i akcesoria dla okien uchylno-przesuwnych
HKS 180 ZLK/ZLZastosowanie:

- szyny stosowane do okien typu uchylno-przesuwnych

- uniwersalne do okien lewych i prawych
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub
stali ocynkowanej

- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

strona: 53. .0005
stan: .200807

Klamka okienna dla okien uchylno-przesuwnych
HKS 180 ZLK/ZL

typ "201AG"

Zastosowanie:
- klamka stosowana do okien typu uchylno-przesuwnych
dla skrzydeł z przylgą wewnętrzną

- do okna lewego lub prawego
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub
stali ocynkowanej

- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

UWAGA
Nie należy lakierować szyny nośnej i prowadzącej
Szyna nośna i prowadzaca tylko w wykonaniu AL...-EV1

Standardowo osłonki i zaślepki w kolorze czarnym
( występują również szare i białe na zapytanie )

dla okucia: lewego 754730nr esco 53-

wykończenie profili: kolor specjalny wg RAL

wykończenie profili: AL..-surowe

dla okucia: prawego 754757nr esco 53-

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

nr esco j.m. Wykonanie Opis

53-636002 szt. surowa

53-466360 szt. Al-EV1

53-654116 szt. RAL 9016

53-705969 szt. czarna

Klamka okienna do okien uchylno-przesuwnych

HKS 180 ZLK/ZL

nr esco j.m. Wykonanie Opis

53-635995 szt. surowa

53-642347 szt. Al-EV1

53-705128 szt. RAL 9016

53-705950 szt. czarna

Klamka okienna do okien uchylno-przesuwnych

HKS 180 ZLK/ZL

nr esco j.m. szerokość Opis

53-732915 kpl. 630-930 mm

53-732923 kpl. 931-1080 mm

53-732931 kpl. 1081-1280 mm

53-732940 kpl. 1281-1480 mm

53-732958 kpl. 1481-1680 mm

53-732885 kpl. 1681-1880 mm

Zestaw szyn do okien uchylno-przesuwnych

HKS 180 ZLK/ZL

nr esco j.m. szerokość Opis

53-732966 kpl. 630-930 mm

53-732974 kpl. 931-1080 mm

53-732982 kpl. 1081-1280 mm

53-732990 kpl. 1281-1480 mm

53-733008 kpl. 1481-1680 mm

53-732893 kpl. 1681-1880 mm

Zestaw szyn do okien uchylno-przesuwnych

HKS 180 ZLK/ZL





HAUTAU HS-300
okucia podnoszono-przesuwne

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 04/2013

Schematy możliwych układów skrzydeł

Schemat A Schemat D

Schemat C

Schemat F

Schemat G

Schemat H

G-2

53.05.01



HAUTAU HS-300
ALIPLAST - ULTRAGLIDE

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 04/2013

OKUCIE PODNOSZONO-PRZESUWNE HS300

Zastosowanie:
- do wysokości skrzydła od 1200 do 2700 (3300 mm)
- do szerokości skrzydła od 720 do 3235 mm
- do skrzydeł o ciężarze do 300kg

Właściwości:
- stałe osadzenie klamki
- akcesoria dopasowane do systemu aluminiowego
- duża trwałość użytkowa

Dobór:
Cechy A, D, C, F, G, H przedstawione w poniższej tabeli produktów 
odpowiadają wariantom zabudowy skrzydeł systemu HS300. Do 
prawidłowego funkcjonowania okucia konieczne jest zamówienie ilości 
produktów zależnie od przyjętego wariantu konstrukcji.
MECHANIZM NAPĘDOWY HS300

System aluminiowyAliplast

nr esco j.m. DIN A D C F G H

53-891746 KPL. L+R MECHANIZM NAPĘDOWY HS300 1 2 2 4 1 3
53-891754 KPL. L+R AKCESORIA HS300 1 2 2 4 1 3
53-411892 KPL. L+R WORECZEK CZĘŚCI - PODKŁADKI 1 2 2 4 1 3

53-891800 KPL. L+R AKCESORIA - OGRANICZNIK 
SKRZYDŁA 2 4 2

53-800595 KPL. L+R SWORZEŃ RYGLUJĄCY 1 2 2 2

53-800596 KPL. L+R SWORZEŃ RYGLUJĄCY 
ROZSZCZELNIENIA 1 2 2 2

53-411906 KPL. L+R SWORZEŃ RYGLUJĄCY, SCHEMAT C 1 1

53-411914 KPL. L+R SWORZEŃ RYGLUJĄCY 
ROZSZCZELNIENIE, SCHEMAT C 1 1

53-800599 KPL. L+R AKCESORIA - WSPORNIK RYGLUJĄCY 1 1 1 1
53-411922 KPL. L+R WORECZEK ŚRUBY 1 2 2 4 1 3

53.05.02

KLAMKA DO OKUCIA HS300

Zastosowanie:
- do zasuwnicy HS300

nr esco j.m. A D C F G H

53-359670 szt. klamko - pochwyt 1 2 2 4 1 3
53-570621 szt. klamko - pochwyt z otworem PZ 1 2 2 4 1 3
53-800598 szt. klamko -klamka z otworem PZ 1 2 2 4 1 3



HAUTAU HS-300
ALIPLAST - ULTRAGLIDE

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 04/2013

ZASUWNICA HS300

Zastosowanie:
- do okucia HS300
- stosować w zależności od wysokości skrzydła

nr esco j.m. wysokość skrzydła kolor A D C F G H

53-800662 szt. 1200 - 1800mm Al.-EV1 1 2 2 4 1 3
53-800663 szt. 1801 - 2100mm Al.-EV1 1 2 2 4 1 3
53-399639 szt. 2101 - 2400mm Al.-EV1 1 2 2 4 1 3
53-891762 szt. 2401 - 2700mm Al.-EV1 1 2 2 4 1 3

53.05.03

PRĘT ŁĄCZĄCY

Zastosowanie:
- do łączenia wózków HS300
- stosować w zależności od szerokości skrzydła

nr esco j.m. szerokość skrzydłaA D C F G H

53-891770 szt. 720 - 1500mm 1 2 2 4 1 3
53-891789 szt. 1501 - 2000mm 1 2 2 4 1 3
53-379492 szt. 2001 - 2500mm 1 2 2 4 1 3
53-800664 szt. 2501 - 3235mm 1 2 2 4 1 3



HAUTAU HS-300
YAWAL

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 04/2013

OKUCIE PODNOSZONO-PRZESUWNE HS300

Zastosowanie:
- do wysokości skrzydła od 1200 do 2700 (3300 mm)
- do szerokości skrzydła od 720 do 3235 mm
- do skrzydeł o ciężarze do 300kg

Właściwości:
- stałe osadzenie klamki
- akcesoria dopasowane do systemu aluminiowego
- duża trwałość użytkowa

Dobór:
Cechy A, D, C, F, G, H przedstawione w poniższej tabeli produktów 
odpowiadają wariantom zabudowy skrzydeł systemu HS300. Do 
prawidłowego funkcjonowania okucia konieczne jest zamówienie ilości 
produktów zależnie od przyjętego wariantu konstrukcji.
MECHANIZM NAPĘDOWY HS300

System aluminiowyAliplast

nr esco j.m. DIN A D C F G H

53-891746 KPL. L+R MECHANIZM NAPĘDOWY HS300 1 2 2 4 1 3
53-891754 KPL. L+R AKCESORIA HS300 1 2 2 4 1 3
53-891935 KPL. L+R WORECZEK CZĘŚCI - PODKŁADKI 1 2 2 4 1 3

53-891800 KPL. L+R AKCESORIA - OGRANICZNIK 
SKRZYDŁA 2 4 2

53-891819 KPL. L+R SWORZEŃ RYGLUJĄCY 1 2 2 2

53-891827 KPL. L+R SWORZEŃ RYGLUJĄCY 
ROZSZCZELNIENIA 1 2 2 2

53-411906 KPL. L+R SWORZEŃ RYGLUJĄCY, SCHEMAT C 1 1

53-411914 KPL. L+R SWORZEŃ RYGLUJĄCY 
ROZSZCZELNIENIE, SCHEMAT C 1 1

53-800599 KPL. L+R AKCESORIA - WSPORNIK RYGLUJĄCY 1 1 1 1
53-411922 KPL. L+R WORECZEK ŚRUBY 1 2 2 4 1 3

53.05.04

KLAMKA DO OKUCIA HS300

Zastosowanie:
- do zasuwnicy HS300

nr esco j.m. A D C F G H

53-359670 szt. klamko - pochwyt 1 2 2 4 1 3
53-570621 szt. klamko - pochwyt z otworem PZ 1 2 2 4 1 3
53-800598 szt. klamko -klamka z otworem PZ 1 2 2 4 1 3



HAUTAU HS-300
YAWAL

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 04/2013

ZASUWNICA HS300

Zastosowanie:
- do okucia HS300
- stosować w zależności od wysokości skrzydła

nr esco j.m. wysokość skrzydła kolor A D C F G H

53-800662 szt. 1200 - 1800mm Al.-EV1 1 2 2 4 1 3
53-800663 szt. 1801 - 2100mm Al.-EV1 1 2 2 4 1 3
53-399639 szt. 2101 - 2400mm Al.-EV1 1 2 2 4 1 3
53-891762 szt. 2401 - 2700mm Al.-EV1 1 2 2 4 1 3

53.05.05

PRĘT ŁĄCZĄCY

Zastosowanie:
- do łączenia wózków HS300
- stosować w zależności od szerokości skrzydła

nr esco j.m. szerokość skrzydłaA D C F G H

53-891770 szt. 720 - 1500mm 1 2 2 4 1 3
53-891789 szt. 1501 - 2000mm 1 2 2 4 1 3
53-379492 szt. 2001 - 2500mm 1 2 2 4 1 3
53-800664 szt. 2501 - 3235mm 1 2 2 4 1 3



HAUTAU HS-300
ALUPROF

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 04/2013

OKUCIE PODNOSZONO-PRZESUWNE HS300

Zastosowanie:
- do wysokości skrzydła od 1200 do 2700 (3300 mm)
- do szerokości skrzydła od 720 do 3235 mm
- do skrzydeł o ciężarze do 300kg

Właściwości:
- stałe osadzenie klamki
- akcesoria dopasowane do systemu aluminiowego
- duża trwałość użytkowa

Dobór:
Cechy A, D, C, F, G, H przedstawione w poniższej tabeli produktów 
odpowiadają wariantom zabudowy skrzydeł systemu HS300. Do 
prawidłowego funkcjonowania okucia konieczne jest zamówienie ilości 
produktów zależnie od przyjętego wariantu konstrukcji.
MECHANIZM NAPĘDOWY HS300

System aluminiowyAliplast

nr esco j.m. DIN A D G G2

53-891746 KPL. L+R MECHANIZM NAPĘDOWY HS300 1 2 1 1
53-891754 KPL. L+R AKCESORIA HS300 1 2 1 1
53-553182 KPL. L+R WORECZEK CZĘŚCI - PODKŁADKI 1 2 1 1

53-891800 KPL. L+R AKCESORIA - OGRANICZNIK 
SKRZYDŁA 2

53-553204 KPL. L+R SWORZEŃ RYGLUJĄCY 1 2 1

53-553212 KPL. L+R SWORZEŃ RYGLUJĄCY 
ROZSZCZELNIENIA 1 2 1

53-800599 KPL. L+R AKCESORIA - WSPORNIK RYGLUJĄCY 1
53-411922 KPL. L+R WORECZEK ŚRUBY 1 2 1 1

53.05.06

KLAMKA DO OKUCIA HS300

Zastosowanie:
- do zasuwnicy HS300

nr esco j.m. A D G G2

53-359670 szt. klamko - pochwyt 1 2 1 1
53-570621 szt. klamko - pochwyt z otworem PZ 1 2 1 1
53-800598 szt. klamko -klamka z otworem PZ 1 2 1 1



HAUTAU HS-300
ALUPROF

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 04/2013

ZASUWNICA HS300

Zastosowanie:
- do okucia HS300
- stosować w zależności od wysokości skrzydła

nr esco j.m. wysokość skrzydła kolor A D G G2

53-800662 szt. 1200 - 1800mm Al.-EV1 1 2 1 1
53-800663 szt. 1801 - 2100mm Al.-EV1 1 2 1 1
53-399639 szt. 2101 - 2400mm Al.-EV1 1 2 1 1
53-891762 szt. 2401 - 2700mm Al.-EV1 1 2 1 1

53.05.07

PRĘT ŁĄCZĄCY

Zastosowanie:
- do łączenia wózków HS300
- stosować w zależności od szerokości skrzydła

nr esco j.m. szerokość skrzydłaA D G G2

53-891770 szt. 720 - 1500mm 1 2 1 1
53-891789 szt. 1501 - 2000mm 1 2 1 1
53-379492 szt. 2001 - 2500mm 1 2 1 1
53-800664 szt. 2501 - 3235mm 1 2 1 1



 



Okucia okienne SAVIO

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 05/2010

OKUCIA 
DO OKIEN

„ SAVIO ”

Rozwierno-uchylnych
Rozwiernych

Uchylnych



Okucia okienne SAVIO

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

                                    Okucia obwiedniowe do okien aluminiowych
                                                                    Savio RIBANTA

Okno dwuskrzydłowe
rozwierne z ruchomym słupkiem

Okno
uchylne

Okno
rozwierno-uchylne

Okno
rozwierne

Typy okien

Rama okienna

Skrzydło okienne Rowek ramy okiennej

Rowek okuciowy skrzydła okiennego
“EUROROWEK”

Rowek ramy okiennej

STOSOWANIE OKUĆ OBWIEDNIOWYCH 

70.01



SAVIO RIBANTA5
Okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 05/2010
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Dobór listew transmisyjnych

A C B D

700 ÷ 899 400 360 ÷ 509 X /

900 ÷ 1099 600 510 ÷ 794 X /

1100 ÷ 1299 800 795 ÷ 944 250 /
1300 ÷ 1399 945 ÷ 1144 400 /
1400 ÷ 1499 1145 ÷ 1199 600 /
1500 ÷ 1699 1200 1200 ÷ 1344 600 /

1700 ÷ 1899 1400 1345 ÷ 1544 800

1900 ÷ 2099 1600 1545 ÷ 1700 1000

2100 ÷ 2299 1800
2300 ÷ 2499 2000
2500 ÷ 2700 2200 1200

400800

1000

H L

/

1000
600

70.02



Savio Ribanta 5
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

Komplet podstawowy do szkrzydła RU
z dodatkowym ryglowaniem pionowym

Zastosowanie:
- okucie  do okna rozwierno-uchylnego do jedno i dwuskrzydłowych okien i 
drzwi balkonowych wyposażonych w okuciowy euro rowek skrzydła
- do okna lewego 
- do okna prawego
- min szerokość skrzydła 360 mm
- max szerokość skrzydła 1345 mm
- do wysokości skrzydła 700-2700 mm
- elementy okucia wykonane ze stali nierdzewnej lub materiałów 
niekorodujących
- elementy widoczne są lakierowane
 

W skład kompletu wchodzą:
- zestaw podstawowy obwiedni z ryglowaniem pionowym
- elementy ryglujące montowane na ramie okiennej
- zabierak klamki
- mikrowentylacja

nr esco j.m. DIN

70-844004 KPL. L
70-843997 KPL. R

70.03

Komplet podstawowy do skrzydła RU
z dodatkowym ryglowaniem w poziomie

Zastosowanie:
- okucie  do okna rozwierno-uchylnego do jedno i dwuskrzydłowych okien i 
drzwi balkonowych wyposażonych w okuciowy euro rowek skrzydła
- do okna lewego 
- do okna prawego
- min szerokość skrzydła 360 mm
- max szerokość skrzydła 1700 mm
- do wysokości skrzydła 700-2700 mm
- elementy okucia wykonane ze stali nierdzewnej lub materiałów 
niekorodujących
- elementy widoczne są lakierowane

W skład kompletu wchodzą:
- zestaw podstawowy obwiedni z dodatkowym ryglowaniem w poziomie
- elementy ryglujące montowane na ramie okiennej
- zabierak klamki
- mikrowentylacja

nr esco j.m. DIN

70-844020 KPL. L
70-844012 KPL. R



Savio Ribanta 5
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 05/2010

795<L
<1700

510<L
<794

360<L
<509

Rozwórka RU

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- wykonanie stal nierdzewna,
- do okna lewego 
- do okna prawego

nr esco j.m. DIN szer. szkrzydła

70-843881 szt. L 360 - 509mm
70-843873 szt. R 360 - 509mm
70-843903 szt. L 510 - 794mm
70-843890 szt. R 510 - 794mm
70-843920 szt. L 795 - 1700mm
70-843911 szt. R 795 - 1700mm

Uwaga: stosować w zależności od szerokości skrzydła

70.04

Dodatkowa rozwórka nożycowa RU

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- wykonanie stal nierdzewna,
- do okna lewego 
- do okna prawego
- do skrzydeł o szerokości od 1201-1700 mm

nr esco j.m. DIN szer. szkrzydła

70-843946 szt. L 1201 - 1700mm
70-843938 szt. R 1201 - 1700mm



Savio Ribanta 5
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

Komplet zawiasów zaciskowych RU
nośność do 110kg

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- uniwersalne lewe/prawe
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- elementy widoczne są lakierowane
- nośność 110 kg

nr esco j.m. DIN kolor

70-844039 KPL. L+R RAL 9010
70-844047 KPL. L+R RAL 9005
70-844063 KPL. L+R srebrny
70-844055 KPL. L+R surowy
70-880701 KPL. L+R niro *

Uwaga: Do prawidłowego montażu wymagany zestaw 70-
844250 lub 70-844268
Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

70.05

Komplet zawiasów zaciskowych RU
nośność do 170kg

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- uniwersalne lewe/prawe
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- elementy widoczne są lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

70-844152 KPL. L+R RAL 9010
70-844160 KPL. L+R RAL 9005
70-844187 KPL. L+R srebrny
70-844179 KPL. L+R surowy
70-880817 KPL. L+R niro *

Uwaga: Do prawidłowego montażu wymagany zestaw 70-
844217 lub 70-844225
Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną



Savio Ribanta 5
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 05/2010

Zestaw montażowy do zawiasów RU
nośność 110 i 140kg

Zastosowanie:
- do zawiasów rozwierno-uchylnych
- nośność 110 i 140 kg
- do okna lewego
- do okna prawego
- wykonanie stal nierdzewna

nr esco j.m. DIN

70-844250 szt. L
70-844268 szt. R

70.06

Zestaw montażowy do 140kg

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okna lewego
- do okna prawego
- do skrzydeł o ciężarze powyżej 110 kg do 140 kg
-  wykonanie stal lakierowana

nr esco j.m. DIN kolor

70-844071 KPL. L RAL 9010
70-844080 KPL. R RAL 9010
70-844098 KPL. L RAL 9005
70-844101 KPL. R RAL 9005
70-844136 KPL. L srebrny
70-844144 KPL. R srebrny
70-844110 KPL. L surowy
70-844128 KPL. R surowy
70-880795 KPL. L niro *
70-880809 KPL. R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

Zestaw montażowy do zawiasów RU
nośność 170kg

Własności:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okna lewego
- do okna prawego
- wykonanie stal nierdzewna
- elementy widoczne są lakierowane
- nośność 170 kg

nr esco j.m. DIN wariant

70-844217 szt. L 170kg
70-844225 szt. R 170kg



Savio Ribanta 5
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

Dodatkowy zestaw ryglujący do okien RU
na wysokości

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie do okuć rozwierno-uchylnych
- dla skrzydła okiennego o wysokości od 1401-2700 mm
- do okna lewego
- do okna prawego
- wykonanie stal nierdzewna

nr esco j.m. DIN

70-843962 KPL. L
70-843954 KPL. R

70.07

Dodatkowy zestaw ryglujący do okien RU
na szerokości

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie do okuć rozwierno-uchylnych
- dla skrzydła okiennego o szerokości od 1346 mm
- do okna lewego
- do okna prawego
- wykonanie stal nierdzewna

nr esco j.m. DIN

70-843989 KPL. L
70-843970 KPL. R

Dodatkowy uniwersalny punkt ryglujący

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych i uchylnych
- uniwersalny lewy/prawy
- montaż na skrzydle i na ramie
- wykonanie stal nierdzewna

nr esco j.m. DIN

70-844276 szt. L+R



Savio Ribanta 5
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 05/2010

Dodatkowy punkt ryglujący
z zaczepem

Własności:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych i uchylnych
- do okien lewych
- do okien prawych
- wykonanie stal nierdzewna

nr esco j.m. DIN

70-844284 szt. L
70-844292 szt. R

70.08

KLAMKA OKIENNA MANON Z PRZEKŁADNIĄ

Zastosowanie:
-do wszystkich typów okien z przylgą wewnętrzną
- skok klamki 19 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane
- rozstawy śrub mocujących przy klamkach lakierowanych:
 84,5  i 98 mm           
 92 i 104 mm po obrocie klamki - patrz instrukcja

Warianty mocowania:
A      - rozstaw 84,5 i 98mm
B      - rozstaw 92 i 104mm
A+B - rozstaw B po obrocie klami (patrz instrukcja)

nr esco j.m. DIN kolor wariant

70-475505 szt. L+R surowy A
70-644188 szt. L+R surowy B
70-475521 szt. L+R srebrny A+B
70-475513 szt. L+R czarny A+B
70-475530 szt. L+R biały A+B
70-718475 szt. L+R niro * A

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

Wpuszczany mechanizm klamki

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- współpracuje z klamką do mechanizmu wpuszczanego na trzpień 7mm

nr esco j.m. DIN

70-844349 szt. L+R



Savio Ribanta 5
okucia do skrzydła biernego

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

Komplet zawiasów zaciskowych RU
nośność do 110kg

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- uniwersalne lewe/prawe
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- elementy widoczne są lakierowane
- nośność 110 kg

nr esco j.m. DIN kolor

70-844039 KPL. L+R RAL 9010
70-844047 KPL. L+R RAL 9005
70-844063 KPL. L+R srebrny
70-844055 KPL. L+R surowy
70-880701 KPL. L+R niro *

Uwaga: Do prawidłowego montażu wymagany zestaw 70-
844250 lub 70-844268
Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

70.09

Górna podpora zawiasu rozwiernego

Własności:
- do skrzydła biernego z ruchomym słupkiem
- do okien rozwiernych

nr esco j.m. DIN

70-844233 szt. L
70-844241 szt. R

Zestaw montażowy do zawiasów RU
nośność 110 i 140kg

Zastosowanie:
- do zawiasów rozwierno-uchylnych
- nośność 110 i 140 kg
- do okna lewego
- do okna prawego
- wykonanie stal nierdzewna

nr esco j.m. DIN

70-844250 szt. L
70-844268 szt. R



Savio Ribanta 5
okucia do skrzydła biernego

stan: 05/2010

Zestaw montażowy do 140kg

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okna lewego
- do okna prawego
- do skrzydeł o ciężarze powyżej 110 kg do 140 kg
-  wykonanie stal lakierowana

nr esco j.m. DIN kolor

70-844071 KPL. L RAL 9010
70-844080 KPL. R RAL 9010
70-844098 KPL. L RAL 9005
70-844101 KPL. R RAL 9005
70-844136 KPL. L srebrny
70-844144 KPL. R srebrny
70-844110 KPL. L surowy
70-844128 KPL. R surowy
70-880795 KPL. L niro *
70-880809 KPL. R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

70.10

Komplet podstawowy do okien rozwiernych

Zastosowanie:
- okucie do okien rozwiernych wyposażonych w okuciowy euro rowek 
skrzydła
- do okna lewego 
- do okna prawego
- min szerokość skrzydła 350 mm
- max szerokość skrzydła 1300 mm
- elementy okucia wykonane ze stali nierdzewnej lub materiałów 
niekorodujących

nr esco j.m. DIN

70-845205 KPL. L
70-845213 KPL. R

Dodatkowe narożniki ryglujące

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwiernych oraz uchylnych
- szerokości dla skrzydła okiennego 1301-1700 mm
- do okna lewego lub prawego
- elementy okucia wykonane ze stali nierdzewnej lub materiałów 
niekorodujących

nr esco j.m. DIN

70-884634 KPL. L+R



Savio Ribanta 5
okucia do skrzydła biernego

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 21.06.2012

Rygiel skrzydła biernego

Zastosowanie:
- do skrzydła biernego z rowkiem okuciowym typu euro

Własności:
- z zaczepem do mikrowentylacji
- możliwość stosowania w systemach z podwójnym rowkiem okuciowym *

nr esco j.m. DIN

70-800588 szt. L+R

* dodatkowo należy domówić podkładki 70-800590

70.11

Dodatkowy punkt ryglujący
dla skrzydła o wysokości > 1400mm

Własności:
- do okna rozwierno-uchylnego
- montaż po stronie zawias

nr esco j.m. DIN wariant

70-844306 szt. L+R po stronie zawias

Dodatkowy punkt ryglujący
dla skrzydła o wysokości > 1400mm

Własności:
- do okna rozwierno-uchylnego
- montaż po stronie klamki

nr esco j.m. DIN wariant

70-844314 szt. L+R po stronie klamki

Zaczep rygla skrzydła biernego

Własności:
- do skrzydła biernego

nr esco j.m. DIN

70-844322 szt. L+R



- ryglowanie w pionie do skrzydeł o szerokości do 1200mm
- do systemów z pojedyńczym rowkiem okuciowym
- z regulacją docisku rygla

70-804315      kpl.           L+R

OTWOROWANIE LISTWY
TRANSMISYJNEJ

MONTAŻ W PROFILU OTWOROWANIE POD DŹWIGNIĘ

- ryglowanie w poziomie do skrzydeł o szerokości 1201mm-1400mm
- do systemów z pojedyńczym rowkiem okuciowym

70-804316      kpl.           L+R

stan: 11.2013     70.11.1        



 



Savio Ribanta 5
okucia do skrzydła biernego

stan: 14.03.2012

Listwa transmisyjna

Własności:
- do okna rozwierno-uchylnego
- długość zależnie od wariantu

nr esco j.m. DIN wariant

70-844357 szt. L+R 250mm
70-844365 szt. L+R 400mm
70-844373 szt. L+R 600mm
70-844381 szt. L+R 800mm
70-844390 szt. L+R 1000mm
70-844403 szt. L+R 1200mm
70-844411 szt. L+R 1400mm
70-844420 szt. L+R 1600mm
70-844438 szt. L+R 1800mm
70-844446 szt. L+R 2000mm
70-844454 szt. L+R 2200mm

70.12

Ogranicznik rozwarcia

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych

nr esco j.m. DIN wariant

70-577308 szt. R 200mm
70-577316 szt. L 200mm



Okucia okienne Savio RIBANTA
okucia do okien rozwiernych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

OKUCIE SKRZYDŁA ROZWIERNEGO

Zastosowanie:
- okucie do okna rozwiernego do jedno- i dwuskrzydłowych okien i drzwi 
balkonowych z profili aluminiowych wyposażonych w okuciowy eurorowek 
skrzydła
- min. szerokości skrzydła 350 mm
- do szerokości skrzydła 350-1700 mm
- do wysokość skrzydła 601-2800mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m.

70-499145 KPL.

70.13

PARA ZAWIASÓW 3-CZĘŚĆ. MORSA

Zastosowanie:
- zawias 3-częściowy do okna rozwiernego
- do ciężaru skrzydła okiennego: 2 zawiasy okienne - 90 kg
- płytki mocujące posiadają specjalną krawędź zapobiegającą przemieszc-
zenie zawiasy na profilu  
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

70-707660 para L+R surowy
70-707678 para L+R srebrny
70-707686 para L+R czarny
70-707694 para L+R biały
70-789097 para L+R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną



Okucia okienne Savio RIBANTA
okucia do okien rozwiernych

stan: 05/2010

KLAMKA OKIENNA MANON Z PRZEKŁADNIĄ

Zastosowanie:
-do wszystkich typów okien z przylgą wewnętrzną
- skok klamki 19 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane
- rozstawy śrub mocujących przy klamkach lakierowanych:
 84,5  i 98 mm           
 92 i 104 mm po obrocie klamki - patrz instrukcja

Warianty mocowania:
A      - rozstaw 84,5 i 98mm
B      - rozstaw 92 i 104mm
A+B - rozstaw B po obrocie klami (patrz instrukcja)

nr esco j.m. DIN kolor wariant

70-475505 szt. L+R surowy A
70-644188 szt. L+R surowy B
70-845248 szt. L+R srebrny A+B
70-475513 szt. L+R czarny A+B
70-475530 szt. L+R biały A+B
70-718475 szt. L+R niro * A

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

70.14

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwiernych
- dla skrzydła okiennego: szerokości 1201-1400 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-499153 KPL. L+R zakres: 1201-1400mm

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-707708 para L+R zakres: 1201-1400mm

71-707708 - 2 sztuki na okno



Okucia okienne Savio RIBANTA
okucia do okien rozwiernych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwiernych
- dla skrzydła okiennego: szerokości 1401-2800 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

po stronie zawiasowej, jeżeli nie stosujemy 3 zawiasu

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-475378 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-475556 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

- po stronie klamki

70.15

DODATKOWY ZAWIAS 3-CZĘŚCIOWY MORSA

Zastosowanie:
- dodatkowy zawias 3-częściowy do okna rozwiernego
- do skrzydła okiennego: 1401-2800mm
- do ciężaru skrzydła okiennego: 3 zawiasy okienne - 100kg
- płytki mocujące posiadają specjalną krawędź zapobiegającą przemieszc-
zenie zawiasy na profilu  
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

71-475300 szt. L+R surowy
71-477460 szt. L+R srebrny
71-477494 szt. L+R czarny
71-475335 szt. L+R biały
71-880779 szt. L+R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

OGRANICZNIK ROZWARCIA DLA SKRZYDŁA R

Zastosowanie:
- ogranicznik otwarcia do okna rozwiernego zapobiega wyłamaniu okna 
przez napór wiatru
- z mechanizmem ciernym
- zaciskowy
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN

70-475130 szt. L+R



Okucia okienne Savio RIBANTA
okucia do okien uchylnych

stan: 05/2010

OKUCIE SKRZYDŁA UCHYLNEGO

Zastosowanie:
- okucie do okna uchylnego do jednoskrzydłowych okien z profili alumini-
owych wyposażonych w okuciowy eurorowek skrzydła
- min. szerokości skrzydła 400 mm
- do szerokości skrzydła 400-1200 mm
- do wysokość skrzydła 600-1400mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN

72-499170 KPL. L+R

70.16

PARA ZAWIASÓW 3-CZĘŚĆ. MORSA

Zastosowanie:
- zawias 3-częściowy do okna rozwiernego
- do ciężaru skrzydła okiennego: 2 zawiasy okienne - 90 kg
- płytki mocujące posiadają specjalną krawędź zapobiegającą przemieszc-
zenie zawiasy na profilu  
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

70-707660 para L+R surowy
70-707678 para L+R srebrny
70-707686 para L+R czarny
70-707694 para L+R biały
70-789097 para L+R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną



Okucia okienne Savio RIBANTA
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

KLAMKA OKIENNA MANON Z PRZEKŁADNIĄ

Zastosowanie:
-do wszystkich typów okien z przylgą wewnętrzną
- skok klamki 19 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane
- rozstawy śrub mocujących przy klamkach lakierowanych:
 84,5  i 98 mm           
 92 i 104 mm po obrocie klamki - patrz instrukcja

Warianty mocowania:
A      - rozstaw 84,5 i 98mm
B      - rozstaw 92 i 104mm
A+B - rozstaw B po obrocie klami (patrz instrukcja)

nr esco j.m. DIN kolor wariant

70-475505 szt. L+R surowy A
70-644188 szt. L+R surowy B
70-475521 szt. L+R srebrny A+B
70-475513 szt. L+R czarny A+B
70-475530 szt. L+R biały A+B
70-718475 szt. L+R niro * A

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

70.17

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwiernych
- dla skrzydła okiennego: szerokości 1201-1400 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-499153 KPL. L+R zakres: 1201-1400mm

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-707708 para L+R zakres: 1201-1400mm

71-707708 - 2 sztuki na okno



Okucia okienne Savio RIBANTA
okucia do okien uchylnych

stan: 05/2010

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwiernych
- dla skrzydła okiennego: szerokości 1401-2800 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

po stronie zawiasowej, jeżeli nie stosujemy 3 zawiasu

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-475378 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-475556 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

- po stronie klamki

70.18

DODATKOWY ZAWIAS 3-CZĘŚCIOWY MORSA

Zastosowanie:
- dodatkowy zawias 3-częściowy do okna rozwiernego
- do skrzydła okiennego: 1401-2800mm
- do ciężaru skrzydła okiennego: 3 zawiasy okienne - 100kg
- płytki mocujące posiadają specjalną krawędź zapobiegającą przemieszc-
zenie zawiasy na profilu  
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

71-475300 szt. L+R surowy
71-477460 szt. L+R srebrny
71-477494 szt. L+R czarny
71-475335 szt. L+R biały
71-880779 szt. L+R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną



Okucia okienne Savio RIBANTA
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

BOCZNE NOŻYCE DO OKNA UCHYLNEGO

Zastosowanie:
- ogranicznik otwarcia do okna uchylnego
- zaciskowy
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN

72-707635 para L+R

70.19

BOCZNE NOŻYCE DO OKNA UCHYLNEGO

Zastosowanie:
- ogranicznik otwarcia do okna uchylnego
- zaciskowy
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN

70-475270 szt. L+R

OKUCIE SKRZYDŁA OKIENNEGO

Zastosowanie:
- okucie skrzydła uchylnego
- szerokość skrzydła: 900mm
- wysokość skrzydła: 600mm
- maksymalny ciężar skrzydła 15kg

nr esco j.m. DIN

72-499161 KPL. L+R

ZATRZASK LUFCIKA

Zastosowanie:
- należy stosować wraz z artykułem 71-476153

nr esco j.m. DIN kolor

62-476331 szt. L+R AL-czarny
62-476323 szt. L+R AL-EV1
62-476340 szt. L+R RAL 9010



Okucia okienne Savio RIBANTA
okucia do skrzydła biernego

stan: 05/2010

DODATKOWY ZAWIAS 3-CZĘŚCIOWY MORSA

Zastosowanie:
- dodatkowy zawias 3-częściowy do okna rozwiernego
- do skrzydła okiennego: 1401-2800mm
- do ciężaru skrzydła okiennego: 3 zawiasy okienne - 100kg
- płytki mocujące posiadają specjalną krawędź zapobiegającą przemieszc-
zenie zawiasy na profilu  
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

71-475300 szt. L+R surowy
71-477460 szt. L+R srebrny
71-477494 szt. L+R czarny
71-475335 szt. L+R biały
71-880779 szt. L+R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

70.20
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DODATKOWY ZAWIAS 2-CZĘŚCIOWY MORSA

Zastosowanie:
- zawias 2-częściowy do oknien rozwiernych, uchylnych
- do ciężaru skrzydła okiennego:
2 zawiasy okienne - 80 kg
3 zawiasy okienne - 90 kg
- płytki mocujące posiadają specjalną krawędź zapobiegającą przemieszc-
zenie zawiasy na profilu  
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

71-475181 szt. L+R surowy
71-475203 szt. L+R srebrny
71-475190 szt. L+R czarny
71-475211 szt. L+R biały
71-880787 szt. L+R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną



Okucia okienne Savio RIBANTA
okucia do skrzydła biernego

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

KLAMKA OKIENNA MANON Z KLUCZEM

Zastosowanie:
-do wszystkich typów okien z przylgą wewnętrzną
- skok klamki 19 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

Warianty mocowania:
A      - rozstaw 84,5 i 98mm
B      - rozstaw 92 i 104mm
A+B - rozstaw B po obrocie klami (patrz instrukcja)

nr esco j.m. DIN kolor wariant

70-475149 szt. L+R surowy A
70-475165 szt. L+R srebrny A+B
70-475157 szt. L+R czarny A+B
70-475173 szt. L+R biały A+B

70.21



Okucia okienne Savio RIBANTA
akcesoria

stan: 05/2010

ZABIERAK DO KLAMKI OKIENNEJ MANON

Zastosowanie:
- zabierak służy do współpracy z klamką okienną MANON
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej

nr esco j.m. DIN

71-475114 szt. L+R

70.22

ELEMENT (PUNKT) RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- element ryglujący służy do współpracy z zaczepem
- montowany na skrzydle w eurorowku 
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej

nr esco j.m. DIN

70-475548 szt. L+R

ZACZEP REGULOWANY

Zastosowanie:
- zaczep regulowany służy do współpracy z elementrm ryglującym
-  montowany na ramie okiennej
- regulacja na zaczepie -/+ 1 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-475556 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

po stronie klamki



Okucia okienne Savio RIBANTA
akcesoria

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

OGRANICZNIK OTWARCIA Z WKŁADKĄ

Zastosowanie:
- ogranicznik otwarcia stosowany do okuć uchylno-rozwiernych blokuje 
rozwarcie, umożliwia uchylenie okna
- montowany w skrzydle okiennym
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

   

nr esco j.m. DIN kolor

70-598054 szt. L+R surowy
70-703249 szt. L+R czarny

70.23
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OGRANICZNIK RUCHU LISTWY TRANSMISYJNEJ

Zastosowanie:
- ogranicznik stosowany jako zakończenie listwy transmisyjnej do okien 
rozwiernych i uchylnych, powodujący zablokowanie klamki okiennej przed 
obrotem
- montaż w rowku okuciowym skrzydła okiennego
- stosowany do okien rozwiernych i uchylnych

UWAGA: Do skrzydła okiennego

nr esco j.m. DIN

71-475122 szt. L+R

DODATKOWY NAROŻNIK TRANSMISYJNY

Zastosowanie:
- dodatkowy narożnik transmisyjny stosowany do okien 
  powyżej ≥ 1401 mm
- montaż w rowku okuciowym skrzydła okiennego
- stosowany do okien rozwiernych i uchylnych

UWAGA: Do skrzydła okiennego

nr esco j.m. DIN

70-475564 szt. L+R
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OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

KOMPLET PODSTAWOWY DO SKRZYDŁA R-U

Zastosowanie:
- Zestaw podstawowy z nożycami R-U i zabierakiem klamki
- dla skrzydła o ciężarze 80kg
- 120kg z użyciem wzmocnienia naroża 70-499064 
- do szerokości skrzydła 350- 509 mm
- do wysokości skrzydła 600-2800mm

Podane wymiary skrzydła dotyczą parametrów okucia. Powyższe wymiary 
mogą zostać ograniczone parametrami profilii zastosowanych do konstrukcji 
okna.

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-476463 KPL. L+R zakres: 350-509mm

70.25

KOMPLET PODSTAWOWY DO SKRZYDŁA R-U

Zastosowanie:
- Zestaw podstawowy z nożycami R-U i zabierakiem klamki
- dla skrzydła o ciężarze 80kg
- 120kg z użyciem wzmocnienia naroża 70-499064 
- do szerokości skrzydła 510- 1700 mm
- do wysokości skrzydła 600-2800mm

Podane wymiary skrzydła dotyczą parametrów okucia. Powyższe wymiary 
mogą zostać ograniczone parametrami profilii zastosowanych do konstrukcji 
okna.

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-476471 KPL. L+R zakres: 510-1700mm



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 05/2010

KOMPLET ZAWIASÓW ZACISKOWYCH DO OKNA R-U

Zastosowanie:
- do ciężaru skrzydła okiennego 80 kg 
- 120kg z użyciem wzmocnienia naroża 70-499064

nr esco j.m. DIN kolor

70-477362 KPL. L+R AL-surowy
70-476692 KPL. L+R RAL 9005
70-477370 KPL. L+R srebrny
70-476820 KPL. L+R RAL 9010
70-718467 KPL. L+R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

70.26

KLAMKA OKIENNA MANON Z PRZEKŁADNIĄ

Zastosowanie:
-do wszystkich typów okien z przylgą wewnętrzną
- skok klamki 19 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane
- rozstawy śrub mocujących przy klamkach lakierowanych:
 84,5  i 98 mm           
 92 i 104 mm po obrocie klamki - patrz instrukcja

Warianty mocowania:
A      - rozstaw 84,5 i 98mm
B      - rozstaw 92 i 104mm
A+B - rozstaw B po obrocie klami (patrz instrukcja)

nr esco j.m. DIN kolor wariant

70-475505 szt. L+R surowy A
70-644188 szt. L+R surowy B
70-475521 szt. L+R srebrny A+B
70-475513 szt. L+R czarny A+B
70-475530 szt. L+R biały A+B
70-718475 szt. L+R niro * A

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

DODATKOWE NOŻYCE DO OKUCIA R-U

Zastosowanie:
- nożyce dodatkowe stosowane do okuć rozwierno-uchylnych
- dla skrzydła o szerokości 1201-1700mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. informacje dodatkowe

70-485977 szt. zakres: 1201-1700mm



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY DO OKIEN R-U

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwierno-uchylnych
- dla skrzydła okiennego wysokości 1401-2800 mm

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-485985 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

70.27

ELEMENT (PUNKT) RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- element ryglujący służy do współpracy z zaczepem
- do okien o szerokości skrzydła > 1401-1700mm

nr esco j.m. DIN

70-476234 szt. L+R

DODATKOWY ZACZEP RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- do okien o szerokości skrzydła > 1401-1700mm

nr esco j.m. DIN kolor

72-476269 szt. L+R RAL 9010

WZMOCNIENIE NAROŻA

Zastosowanie:
- do okien o ciężarze skrzydła 80-120kg

nr esco j.m. DIN

70-499064 szt. L+R



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do skrzydła biernego

stan: 05/2010

ZAWIAS DODATKOWY,  2-CZĘŚCIOWY "MORSA"

Zastosowanie:
- dla skrzydła buernego
- maksymalny ciężar skrzydła:
  2 zawiasy - 80kg
  3 zawiasy - 90kg

nr esco j.m. DIN kolor

71-477397 szt. L+R AL-surowy
71-476161 szt. L+R AL-czarny
71-476188 szt. L+R AL-EV1
71-476170 szt. L+R RAL 9010
71-719560 szt. L+R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

70.28

KOMPLET ZAWIASÓW DLA OKNA ROZWIERNEGO

Zastosowanie:
- dla skrzydła biernego o ciężarze 80kg
- 120kg z użyciem wzmocnienia naroża 70-499064

nr esco j.m. DIN kolor

70-486035 KPL. L+R Al-surowy
71-486000 KPL. L+R RAL 9005
71-486019 KPL. L+R srebrny
71-486027 KPL. L+R RAL 9010
71-719579 KPL. L+R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do skrzydła biernego

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

RYGIEL "CHIUDO"

Zastosowanie:
- do blokowania skrzydła biernego

nr esco j.m. DIN

71-475351 szt. L+R

70.29

ZACZEP RYGLA "CHIUDO"

Zastosowanie:
- współpracuje z ryglem "Chiudo"

nr esco j.m. DIN

40-476404 szt. L+R

DODATKOWY PUNKT RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- ryglowanie w pionie po stronie zawiasów
- dla skrzydła o wysokości ≥ 1400mm

nr esco j.m. DIN

71-499110 szt. L+R

WZMOCNIENIE NAROŻA

Zastosowanie:
- do okien o ciężarze skrzydła 80-120kg

nr esco j.m. DIN

70-499064 szt. L+R



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do skrzydła rozwiernego

stan: 05/2010

ZAWIAS DODATKOWY,  2-CZĘŚCIOWY "MORSA"

Zastosowanie:
- dla skrzydła buernego
- maksymalny ciężar skrzydła:
  2 zawiasy - 80kg
  3 zawiasy - 90kg

nr esco j.m. DIN kolor

71-477397 szt. L+R AL-surowy
71-476161 szt. L+R AL-czarny
71-476188 szt. L+R AL-EV1
71-476170 szt. L+R RAL 9010
71-719560 szt. L+R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

70.30

KLAMKA OKIENNA MANON Z PRZEKŁADNIĄ

Zastosowanie:
-do wszystkich typów okien z przylgą wewnętrzną
- skok klamki 19 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane
- rozstawy śrub mocujących przy klamkach lakierowanych:
 84,5  i 98 mm           
 92 i 104 mm po obrocie klamki - patrz instrukcja

Warianty mocowania:
A      - rozstaw 84,5 i 98mm
B      - rozstaw 92 i 104mm
A+B - rozstaw B po obrocie klami (patrz instrukcja)

nr esco j.m. DIN kolor wariant

70-475505 szt. L+R surowy A
70-644188 szt. L+R surowy B
70-475521 szt. L+R srebrny A+B
70-475513 szt. L+R czarny A+B
70-475530 szt. L+R biały A+B
70-718475 szt. L+R niro * A

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

ZABIERAK KLAMKI

Zastosowanie:
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN wariant

70-483230 szt. L+R A



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do skrzydła rozwiernego

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

ELEMENT (PUNKT) RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- element ryglujący służy do współpracy z zaczepem
- do okien o szerokości skrzydła > 1401-1700mm

nr esco j.m. DIN

70-476234 szt. L+R

70.31

DODATKOWY ZACZEP RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- do okien o szerokości skrzydła > 1401-1700mm

nr esco j.m. DIN kolor

72-476269 szt. L+R RAL 9010

DODATKOWY NAROŻNIK TRANSMISYJNY GÓRNY

Zastosowanie:
- do okien o wysokości skrzydła > 1401mm

nr esco j.m. DIN

70-476293 szt. L+R

ZACISKOWY OGRANICZNIK  OTWARCIA

Zastosowanie:
- ogranicznik rozwarcia z hamulcem ciernym

nr esco j.m. DIN

71-476307 szt. L+R

DODATKOWY PUNKT RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- ryglowanie w pionie po stronie zawiasów
- dla skrzydła o wysokości ≥ 1400mm

nr esco j.m. DIN

71-499110 szt. L+R



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do skrzydła uchylnego

stan: 05/2010

ZAWIAS - OGRANICZNIK UCHYŁU

Zastosowanie:
- do skrzydła o szerokości 900mm
- do skrzydła o wysokości 600mm
- maksymalny ciężar skrzydła 15kg

nr esco j.m. DIN kolor

71-476153 szt. L+R Al-czarny

70.32

ZATRZASK LUFCIKA

Zastosowanie:
- należy stosować wraz z artykułem 71-476153

nr esco j.m. DIN kolor

62-476331 szt. L+R AL-czarny
62-476323 szt. L+R AL-EV1
62-476340 szt. L+R RAL 9010

ZAWIAS DODATKOWY,  2-CZĘŚCIOWY "MORSA"

Zastosowanie:
- dla skrzydła buernego
- maksymalny ciężar skrzydła:
  2 zawiasy - 80kg
  3 zawiasy - 90kg

nr esco j.m. DIN kolor

71-477397 szt. L+R AL-surowy
71-476161 szt. L+R AL-czarny
71-476188 szt. L+R AL-EV1
71-476170 szt. L+R RAL 9010
71-719560 szt. L+R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do skrzydła uchylnego

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

KLAMKA OKIENNA MANON Z PRZEKŁADNIĄ

Zastosowanie:
-do wszystkich typów okien z przylgą wewnętrzną
- skok klamki 19 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane
- rozstawy śrub mocujących przy klamkach lakierowanych:
 84,5  i 98 mm           
 92 i 104 mm po obrocie klamki - patrz instrukcja

Warianty mocowania:
A      - rozstaw 84,5 i 98mm
B      - rozstaw 92 i 104mm
A+B - rozstaw B po obrocie klami (patrz instrukcja)

nr esco j.m. DIN kolor wariant

70-475505 szt. L+R surowy A
70-644188 szt. L+R surowy B
70-475521 szt. L+R srebrny A+B
70-475513 szt. L+R czarny A+B
70-475530 szt. L+R biały A+B
70-718475 szt. L+R niro * A

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

70.33

ZABIERAK KLAMKI

Zastosowanie:
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN wariant

70-483230 szt. L+R A

ELEMENT (PUNKT) RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- element ryglujący służy do współpracy z zaczepem
- do okien o szerokości skrzydła > 1401-1700mm

nr esco j.m. DIN

70-476234 szt. L+R

DODATKOWY ZACZEP RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- do okien o szerokości skrzydła > 1401-1700mm

nr esco j.m. DIN kolor

72-476269 szt. L+R RAL 9010



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do skrzydła uchylnego

stan: 05/2010

DODATKOWY NAROŻNIK TRANSMISYJNY GÓRNY

Zastosowanie:
- do okien o wysokości skrzydła > 1401mm

nr esco j.m. DIN

70-476293 szt. L+R

70.34

ZACISKOWY OGRANICZNIK UCHYŁU

Zastosowanie:

nr esco j.m. DIN

70-447196 szt. L+R

DODATKOWY PUNKT RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- ryglowanie w pionie po stronie zawiasów
- dla skrzydła o wysokości ≥ 1400mm

nr esco j.m. DIN

71-499110 szt. L+R



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
akcesoria do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

ZAWIAS DODATKOWY,  2-CZĘŚCIOWY "MORSA"

Zastosowanie:
- dla skrzydła buernego
- maksymalny ciężar skrzydła:
  2 zawiasy - 80kg
  3 zawiasy - 90kg

nr esco j.m. DIN kolor

71-477397 szt. L+R AL-surowy
71-476161 szt. L+R AL-czarny
71-476188 szt. L+R AL-EV1
71-476170 szt. L+R RAL 9010
71-719560 szt. L+R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

70.35

KLAMKA OKIENNA MANON Z PRZEKŁADNIĄ

Zastosowanie:
-do wszystkich typów okien z przylgą wewnętrzną
- skok klamki 19 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane
- rozstawy śrub mocujących przy klamkach lakierowanych:
 84,5  i 98 mm           
 92 i 104 mm po obrocie klamki - patrz instrukcja

Warianty mocowania:
A      - rozstaw 84,5 i 98mm
B      - rozstaw 92 i 104mm
A+B - rozstaw B po obrocie klami (patrz instrukcja)

nr esco j.m. DIN kolor wariant

70-475505 szt. L+R surowy A
70-644188 szt. L+R surowy B
70-475521 szt. L+R srebrny A+B
70-475513 szt. L+R czarny A+B
70-475530 szt. L+R biały A+B
70-718475 szt. L+R niro * A

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną





OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
akcesoria do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 04/2011

OGRANICZNIK UCHYŁU DO OKIEN

Zastosowanie:
- ogranicznik do okna uchylnego z profili aluminiowych z eurorowkiem oraz 
rowkiem systemowym Newtec
- montaż zaciskowy, niewidoczny w rowku okuciowym
- do ciężaru skrzydła okiennego: 70 kg
- blokada uchyłu na zadanym kącie
- ramię wykonane ze stali nierdzewnej

nr esco j.m. DIN

70-750930 KPL. L+R

70.37



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do skrzydła biernego

stan: 05/2010

ZAWIAS OKIENNY 2-CZĘŚCIOWY TOP RAPID

Zastosowanie:
- zawias 2-częściowy do okna z profili aluminiowych wyposażonych w rowek 
okuciowy skrzydła NewTec
- do ciężaru skrzydła okiennego:
2 zawiasy okienne - 70 kg
3 zawiasy okienne - 80 kg
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

70-741230 szt. L+R AL-EV1
70-741213 szt. L+R czarny
70-741221 szt. L+R biały

70.38

ZAWIAS OKIENNY 3-CZĘŚCIOWY

Zastosowanie:
- zawias 2-częściowy do okna z profili aluminiowych wyposażonych w okuci-
owy rowek skrzydła NewTec
- do ciężaru skrzydła okiennego:
2 zawiasy okienne - 80 kg
3 zawiasy okienne - 90 kg
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

70-741299 szt. L+R AL-EV1
70-741272 szt. L+R czarny
70-741280 szt. L+R biały



 



SAVIO - RIBANTA INCANTO

stan: 05/2010
70.39



SAVIO - RIBANTA INCANTO

 Okucia obwiedniowe niewidoczne do okien aluminiowych
Ribanta INCANTO

Okno
rozwierno-uchylne

Okno
rozwierne

Okno dwuszkrzydlowe
rozwierne z ruchomym s³upkiem

Typy okien

Rama okienna

Skrzyd³o okienne
Rowek ramy okiennej

Rowek okuciowy skrzyd³a okiennego
“EUROROWEK”

Rowek ramy okiennej

m
ax

110

18
0 mm

STOSOWANIE OKUĆ OBWIEDNIOWYCH

70.40.00



SAVIO - RIBANTA INCANTO
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 05/2010

KOMPLET PODSTAWOWY RU
Ribanta INCANTO
Zastosowanie:
- okucie do okna rozwierno-uchylnego; do jedno- i dwuskrzydłowych okien i 
drzwi balkonowych; do profilialuminiowych zeurorowkiem okuciowym
- minimalna szerokość skrzydła 450mm
- do szerokości skrzydła 450-620mm
- do wysokości skrzydła 600-1400mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- niewidoczne zawiasy
Do ciężaru skrzydła okiennego do 100kg
W skład kompletu wchodzą następujące elementy:
- zestaw podstawowy obwiedni
- zestaw zawiasó do okna lewego lub prawego
- elementy ryglujące montowane na ramie okiennej
- nożyca rozwierno-uchylna
- zabierak klamki

nr esco j.m. DIN

70-733245 szt. L
70-733237 szt. R

70.40.01

KOMPLET PODSTAWOWY RU
Ribanta INCANTO
Zastosowanie:
- okucie do okna rozwierno-uchylnego; do jedno- i dwuskrzydłowych okien i 
drzwi balkonowych; do profilialuminiowych zeurorowkiem okuciowym
- minimalna szerokość skrzydła 621mm
- do szerokości skrzydła 621-1300mm
- do wysokości skrzydła 600-1400mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- niewidoczne zawiasy
Do ciężaru skrzydła okiennego do 100kg
W skład kompletu wchodzą następujące elementy:
- zestaw podstawowy obwiedni
- zestaw zawiasó do okna lewego lub prawego
- elementy ryglujące montowane na ramie okiennej
- nożyca rozwierno-uchylna 
- zabierak klamki

nr esco j.m. DIN

70-733229 szt. L
70-733210 szt. R



SAVIO - RIBANTA INCANTO
okucia do okien rozwierno-uchylnych

KLAMKA OKIENNA MANOM DO OKUĆ RU
Ribanta INCANTO
Zastosoewanie:
- klamka okienna do okuć rozwierno-uchylnych
  dla skrzydeł z przylgą wewnętrzną
- skok klamki 19mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub laierowane
 
Warianty mocowania:
A      - rozstaw 84,5 i 98mm
B      - rozstaw 92 i 104mm
A+B - rozstaw B po obrocie klami (patrz instrukcja)

nr esco j.m. DIN kolor wariant

70-475521 szt. L+R srebrny A+B
70-475513 szt. L+R czarny A+B
70-845248 szt. L+R srebrny A+B
70-475505 szt. L+R surowy A
70-644188 szt. L+R surowy B
70-718475 szt. L+R niro * A

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

70.40.02

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY
Ribanta INCANTO
Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie do okuć rozwierno-uchylnych
- dla wysokości skrzydła 1401-2800mm

nr esco j.m.

70-733253 szt.

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY SKRZYDŁA R-U

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwierno-uchylnych
- dla skrzydła okiennego o szerokości 1401-1700mm
- wszystkie elementy wykonane z materialów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane
 

nr esco j.m. DIN

70-499137 szt. L+R



SAVIO - RIBANTA INCANTO
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 05/2010

DODATKOWE NOŻYCE DO OKUCIA R-U

Zastosowanie:
- nożyce dodatkowe stosowane do okuć rozwierno-uchylnych
- dla skrzydła o szerokości 1201-1700mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m.

70-475491 szt.

70.40.03



SAVIO - RIBANTA INCANTO
okucia do okien rozwiernych

OKUCIE SKRZYDŁA ROZWIERNEGO

Zastosowanie:
- okucie do okna rozwiernego do jedno- i dwuskrzydłowych okien i drzwi 
balkonowych z profili aluminiowych wyposażonych w okuciowy eurorowek 
skrzydła
- min. szerokości skrzydła 350 mm
- do szerokości skrzydła 350-1700 mm
- do wysokość skrzydła 601-2800mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m.

70-499145 KPL.

70.40.04

KPL. ZAWIASÓW SKRZYDŁA ROZWIERNEGO

Zastosowanie:
- zawiay ukryte do okna rozwiernego
- do okna lewego lub prawego
- min. szerokooeci skrzydła 400mm
- do szerokooeci skrzydła 400-1200mm
- do wysokooeæ skrzydła 600-1400mm
- do ciężaru skrzydła okiennego: 100kg
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej

nr esco j.m.

70-733261 KPL.

KLAMKA OKIENNA MANON Z PRZEKŁADNIĄ

Zastosowanie:
-do wszystkich typów okien z przylgą wewnętrzną
- skok klamki 19 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane
- rozstawy śrub mocujących przy klamkach lakierowanych:
 84,5  i 98 mm           
 92 i 104 mm po obrocie klamki - patrz instrukcja

Warianty mocowania:
A      - rozstaw 84,5 i 98mm
B      - rozstaw 92 i 104mm
A+B - rozstaw B po obrocie klami (patrz instrukcja)

nr esco j.m. DIN kolor wariant

70-475505 szt. L+R surowy A
70-644188 szt. L+R surowy B
70-845248 szt. L+R srebrny A+B
70-475513 szt. L+R czarny A+B
70-475530 szt. L+R biały A+B
70-718475 szt. L+R niro * A

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną



SAVIO - RIBANTA INCANTO
okucia do okien rozwiernych

stan: 05/2010

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwiernych
- dla skrzydła okiennego: szerokości 1201-1400 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-499153 KPL. L+R zakres: 1201-1400mm

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-707708 para L+R zakres: 1201-1400mm

70.40.05

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwiernych
- dla skrzydła okiennego: szerokości 1401-2800 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

po stronie zawiasowej, jeżeli nie stosujemy 3 zawiasu

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-475378 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

ZACZEP REGULOWANY

Zastosowanie:
- zaczep regulowany służy do współpracy z elementrm ryglującym
-  montowany na ramie okiennej
- regulacja na zaczepie -/+ 1 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-475556 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

po stronie klamki



SAVIO - RIBANTA INCANTO
okucia do skrzydła biernego

RYGIEL SKRZYDŁA BIERNEGO R150 i R4

Zastosowanie:
- okucie do okna rozwiernego w dwuskrzydłowych oknach i drzwiach
   balkonowych do profili aluminiowych z eurorowkiem okuciowym
- ryglowanie w poziomie 
- nie wymaga frezowania profili 
- min. szerokości skrzydła 600 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej

nr esco j.m. DIN

71-707805 szt. L+R

Uwaga: potrzeba 2 sztuki na okno

70.40.06

KPL. ZAWIASÓW SKRZYDŁA ROZWIERNEGO

Zastosowanie:
- zawiay ukryte do okna rozwiernego
- do okna lewego lub prawego
- min. szerokooeci skrzydła 400mm
- do szerokooeci skrzydła 400-1200mm
- do wysokooeæ skrzydła 600-1400mm
- do ciężaru skrzydła okiennego: 100kg
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej

nr esco j.m.

70-733261 KPL.

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwiernych
- dla skrzydła okiennego: szerokości 1401-2800 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

po stronie zawiasowej, jeżeli nie stosujemy 3 zawiasu

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-475378 szt. L+R zakres: 1401-2800mm



SAVIO - RIBANTA INCANTO
okucia do skrzydła biernego

stan: 05/2010

KLAMKA OKIENNA MANON Z KLUCZEM

Zastosowanie:
-do wszystkich typów okien z przylgą wewnętrzną
- skok klamki 19 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

Warianty mocowania:
A      - rozstaw 84,5 i 98mm
B      - rozstaw 92 i 104mm
A+B - rozstaw B po obrocie klami (patrz instrukcja)

nr esco j.m. DIN kolor wariant

70-475149 szt. L+R surowy A
70-475165 szt. L+R srebrny A+B
70-475157 szt. L+R czarny A+B
70-475173 szt. L+R biały A+B

70.40.07



SAVIO - RIBANTA INCANTO
akcesoria

ZABIERAK DO KLAMKI OKIENNEJ MANON

Zastosowanie:
- zabierak służy do współpracy z klamką okienną MANON
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej

nr esco j.m. DIN

71-475114 szt. L+R

70.40.08

ELEMENT (PUNKT) RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- element ryglujący służy do współpracy z zaczepem
- montowany na skrzydle w eurorowku 
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej

nr esco j.m. DIN

70-475548 szt. L+R

ZACZEP REGULOWANY

Zastosowanie:
- zaczep regulowany służy do współpracy z elementrm ryglującym
-  montowany na ramie okiennej
- regulacja na zaczepie -/+ 1 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-475556 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

po stronie klamki



SAVIO - RIBANTA INCANTO
akcesoria

stan: 05/2010

OGRANICZNIK OTWARCIA Z WKŁADKĄ

Zastosowanie:
- ogranicznik otwarcia stosowany do okuć uchylno-rozwiernych blokuje 
rozwarcie, umożliwia uchylenie okna
- montowany w skrzydle okiennym
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

   

nr esco j.m. DIN kolor

70-598054 szt. L+R surowy
70-703249 szt. L+R czarny

70.40.09

3.
5

20

19.5

OGRANICZNIK RUCHU LISTWY TRANSMISYJNEJ

Zastosowanie:
- ogranicznik stosowany jako zakończenie listwy transmisyjnej do okien 
rozwiernych i uchylnych, powodujący zablokowanie klamki okiennej przed 
obrotem
- montaż w rowku okuciowym skrzydła okiennego
- stosowany do okien rozwiernych i uchylnych

UWAGA: Do skrzydła okiennego

nr esco j.m. DIN

71-475122 szt. L+R

DODATKOWY NAROŻNIK TRANSMISYJNY

Zastosowanie:
- dodatkowy narożnik transmisyjny stosowany do okien 
  powyżej ≥ 1401 mm
- montaż w rowku okuciowym skrzydła okiennego
- stosowany do okien rozwiernych i uchylnych

UWAGA: Do skrzydła okiennego

nr esco j.m. DIN

70-528170 szt. L+R



 



ROTO ALU SYSTEM

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 05/2010

OKUCIA
 DO OKIEN

SYSTEM ROTO
Rozwierno-uchylnych
Rozwiernych
Uchylnych

70.40.10



ROTO ALU SYSTEM

70.40.11



ROTO ALU SYSTEM
540/540i

stan: 05/2010
70.40.12



ROTO ALU SYSTEM
540/540i

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010
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Okna rozwierno-uchylne o wadze skrzydła do 90kg i 130kg

70 kg
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Okna rozwierne o wadze skrzydła do 70kg.

Uwaga:
1. Diagramy zgodne z wytycznymi ROTO
2. Prosimy o weryfikację z danymi dostarczonymi przez producenta systemu

70.40.13



ROTO ALU SYSTEM
T300-6/T300-10

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 05/2010

80 kg

Okna rozwierno-uchylne o wadze skrzydła do 80kg.

50 kg

Okna rozwierne o wadze skrzydła do 50kg.
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1. Diagramy zgodne z wytycznymi ROTO
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ROTO ALU 540
okucia do okien rozwierno-uchylnych
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Graniczne wymiary skrzydeł
Szerokość skrzydła: 370 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 510 mm - 2400 mm
Max masa skrzydła 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)

70.43
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Graniczne wymiary skrzydeł
Szerokość skrzydła: 390 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 580 mm - 2400 mm
Max masa skrzydła 80kg

70.44
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ZESTAW ELEMENTÓW RYGLUJĄCYCH
ALU 540

Zastosowanie
- do okien rozwierno-uchylnych
- do skrzydeł o szerokości od 370 mm i wysokości od 510 mm.
- stosować zależnie od typu rowka na ramie
- blokada obrotu klamki w zestawie dodatkowym

nr esco j.m. DIN wariant

70-632147 szt. L+R V.01
70-632155 szt. L+R V.02

70.45

ZESTAW ELEMENTÓW RYGLUJĄCYCH
T300

Zastosowanie
- do okien rozwierno-uchylnych
- do skrzydeł o szerokości od 370 mm i wysokości od 510 mm.
- stosować zależnie od typu rowka na ramie
- blokada obrotu klamki w narożniku

nr esco j.m. DIN wariant

70-764850 szt. L+R V.01
70-764825 szt. L+R V.02



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwierno-uchylnych
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ROZWÓRKA
ALU 540

Zastosowanie
- do okien rozwierno-uchylnych
- stosować zależnie od szerokości skrzydła
- stosować wraz z zawiasami do obciążenia 90/130kg

nr esco j.m. DIN szer. szkrzydła

70-743119 szt. L+R 601-1600mm
70-743127 szt. L+R 370-600mm

70.46

ROZWÓRKA
T300

Zastosowanie
- do okien rozwierno-uchylnych
- stosować zależnie od szerokości skrzydła
- stosować wraz z zawiasami do obciążenia 80kg

nr esco j.m. DIN szer. szkrzydła

70-764868 szt. L+R 701-1600mm
70-764841 szt. L+R 390-700mm

DODATKOWA ROZWÓRKA NOŻYCOWA
ALU 540/T300

Zastosowanie
- do okien rozwierno uchylnych 
- do skrzydeł o szerokości od 1301 mm do 1600 mm
- stosować zależnie od typu rowka na ramie
- współpracuje z dowolnymi rozwórkami Roto 540/T300

nr esco j.m. DIN wariant

70-632163 KPL. L+R V.01
70-632171 KPL. L+R V.02



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwierno-uchylnych
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ZAWIASY RU
ALU 540/540i

Zastosowanie
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien rozwierno-uchylnych
- do skrzydeł o ciężarze do 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)
- rodzaj płytki (KS1, KS2, KS3) zależny od  wymiarów rowka na ramie
- współpracuje z rozwórkami do ALU 540
 

nr esco j.m. DIN kolor

70-743151 KPL. L+R srebrny KS1
70-743160 KPL. L+R biały KS1
70-743178 KPL. L+R brązowy KS1
70-764418 KPL. L+R czarny KS1
70-753270 KPL. L+R surowy KS1
70-743283 KPL. L+R srebrny KS2
70-743291 KPL. L+R biały KS2
70-743305 KPL. L+R brązowy KS2
70-764426 KPL. L+R czarny KS2
70-753289 KPL. L+R surowy KS2
70-743399 KPL. L+R srebrny KS3
70-743402 KPL. L+R biały KS3
70-743410 KPL. L+R brązowy KS3
70-764434 KPL. L+R czarny KS3
70-753297 KPL. L+R surowy KS3

70.47

a

ZAWIASY RU
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3-5mm
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwierno (wymagana specjalna rozwórka)
- do skrzydeł o ciężarze do 80kg 
- współpracuje z rozwórkami do T300
 

nr esco j.m. DIN kolor

70-764809 KPL. L+R srebrny
70-764817 KPL. L+R biały
70-764833 KPL. L+R czarny
70-764795 KPL. L+R surowy



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwierno-uchylnych
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KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-743259 szt. L+R srebrny
70-477885 szt. L+R biały
70-733733 szt. L+R brązowy
70-764922 KPL. L+R czarny
70-477893 szt. L+R surowy

70.48

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ I KLUCZYKIEM
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-743380 szt. L+R srebrny
70-477923 szt. L+R biały
70-477915 szt. L+R brązowy
70-764930 szt. L+R czarny
70-743372 szt. L+R surowy

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- wspołpracuje z dzielonym zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-764876 szt. L+R srebrny
70-764884 szt. L+R biały
70-764906 szt. L+R czarny
70-764914 szt. L+R surowy



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwierno-uchylnych
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KLAMKA DO WPUSZCZANEGO MECHANIZMU
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich rodzajów okien
- współpracuje z wpuszczanym mechanizmem klamki

nr esco j.m. DIN kolor

70-671460 szt. L+R srebrny
70-753416 szt. L+R biały
70-753408 szt. L+R brązowy
70-754854 szt. L+R surowy

70.49

KLAMKA Z KLUCZYKIEM DO WPUSZ. MECHANIZMU
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- współpracuje z wpuszczanym mechanizmem klamki
- blokowana kluczem

nr esco j.m. DIN kolor

70-753424 szt. L+R srebrny
70-753440 szt. L+R biały
70-753432 szt. L+R brązowy



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwierno-uchylnych
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WPUSZCZANY MECHANIZM KLAMKI
ALU 540

Zastosowanie
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z klamką do mechanizmu wpuszczanego

nr esco j.m. DIN wariant

70-752800 szt. L+R z blokadą
70-765651 szt. L+R bez blokady

70.50

ŚRUBA M5x30 DO MECHANIZMU WPUSZCZANEGO
ALU 540/540i

nr esco j.m.

70-632651 szt.

DODATKOWE RYGLOWANIE MV
ALU 540

Zastosowanie:
- wymagane przy stosowaniu przekładni wpuszczanej
- może być stosowane zamiast bolca do nitowania

nr esco j.m. DIN

70-633135 szt. L+R

NAROŻNIK MV
Zastosowanie
- do okien rozwierno-uchylnych
- do dodatkowego ryglowania na szerokości lub wysokości
- do skrzydeł o szerokości od 1301 do 1600 mm
- do skrzydeł o wysokości od 1201 mm do 2400 mm
- stosować zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-743267 szt. L+R V.01
70-743275 szt. L+R V.02
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ZESTAW ZABIERAKA
T300

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN

70-764892 szt. L+R

70.51

ZABIERAK T, BEZ BLOKADY OBROTU KLAMKI
ALU 540/T300

Zastosowanie
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN

70-632333 szt. L+R

ZABIERAK Z BLOKADĄ OBROTU KLAMKI
ALU 540

Zastosowanie
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien sterowanych klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN

70-731749 szt. L+R



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 07.2008

ZACZEP
ALU 540/540i/T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- stosować zależnie od typu rowka na ramie
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN wariant

70-630136 szt. L+R V.01
70-630640 szt. L+R V.02

70.52

BOLEC DO NITOWANIA
ALU 540/T300

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- do montażu na listwie transmisyjnej
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN

70-630128 szt. L+R

ZESTAW MONTAŻOWY 130KG
ALU 540

Zastosowanie:
- montaż przed montażem zawiasów
- do okien rozwierno-uchylnych
- do skrzydeł o ciężarze powyżej 90 do 130 kg

nr esco j.m. DIN

70-742821 szt. L+R

ROTO ALU 540/540i PODKŁADKA POD KLAMKĘ
ALU 540/540i/T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich klamek Roto za wyjątkiem mechanizmu rozporowego

nr esco j.m.

70-743054 szt.



ROTO ALU 540
okucia do okien rozwiernych

1a

13a

13a

13a

3c

3c

17a29

4a

26

5
6

25

31
7b

9

1a

1a1a

Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 2-częściowe)
Szerokość skrzydła: 370 mm - 1400 mm
Wysokość skrzydła: 510 mm - 2250 mm
Max masa skrzydła 50kg (70kg przy specjalnym montowaniu) 

Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 3-częściowe)
Szerokość skrzydła: 370 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 510 mm - 2400 mm
Max masa skrzydła 90kg (130kg z dodatkowym zestawem) 

70.53
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Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 2-częściowe)
Szerokość skrzydła: 370 mm - 1400 mm
Wysokość skrzydła: 500 mm - 2250 mm
Max masa skrzydła 50kg (70kg przy specjalnym montowaniu) 

Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 3-częściowe)
Szerokość skrzydła: 390 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 580 mm - 2400 mm
Max masa skrzydła 80kg

70.54
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KOMPLET PODSTAWOWY DO OKIEN ROZWIERNYCH
ALU 540

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych 
- do skrzydeł o szerokości od 370 mm do 1300 mm
- stosować zaleznie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-632317 szt. L+R V.01
70-632325 szt. L+R V.02

70.55

KOMPLET PODSTAWOWY DO OKIEN ROZWIERNYCH
T300

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych 
- do skrzydeł o szerokości od 370 mm do 1300 mm
- stosować zaleznie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-777439 szt. L+R V.01
70-777447 szt. L+R V.02

KOMPLET PODSTAWOWY DO OKIEN ROZWIERNYCH
T300

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych 
- do mechanizmu rozporowego klamki

nr esco j.m. DIN

70-766330 szt. L+R
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ZESTAW OKUĆ RYGLUJĄCYCH Z RYGL. OBW.
ALU 540

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych
- do okien o szerokości od 1301 mm do 1400 mm
- stosować zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-632341 szt. L+R V.01
70-632350 szt. L+R V.02

70.56

ZESTAW OKUĆ RYGLUJĄCYCH Z RYGL. OBW.
T300

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych
- do okien o szerokości od 1301 mm do 1400 mm
- stosować zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-777412 szt. L+R V.01
70-777420 szt. L+R V.02
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okucia do okien rozwiernych
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a

ZAWIASY RU
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3-5mm
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwierno (wymagana specjalna rozwórka)
- do skrzydeł o ciężarze do 80kg 
- współpracuje z rozwórkami do T300
 

nr esco j.m. DIN kolor

70-764809 KPL. L+R srebrny
70-764817 KPL. L+R biały
70-764833 KPL. L+R czarny
70-764795 KPL. L+R surowy

70.57

ROZWÓRKA DO OKIEN ROZWIERNYCH
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych
- współpracuje z zawiasami do okien rozwierno-uchylnych

nr esco j.m. DIN

70-765066 szt. L+R



ROTO ALU 540/T300-6
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ZAWIASY DO OKIEN ROZWIERNYCH
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien rozwiernych
- do skrzydeł o ciężarze do 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)
- typ płytki (KS1, KS2, KS3) zależny od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN kolor

70-743194 KPL. L+R srebrny KS1
70-743208 KPL. L+R biały KS1
70-743216 KPL. L+R brązowy KS1
70-764469 KPL. L+R czarny KS1
70-753300 KPL. L+R surowy KS1
70-743313 KPL. L+R srebrny KS2
70-743321 KPL. L+R biały KS2
70-743330 KPL. L+R brązowy KS2
70-764477 KPL. L+R czarny KS2
70-753319 KPL. L+R surowy KS2
70-743453 KPL. L+R srebrny KS3
70-743461 KPL. L+R biały KS3
70-743470 KPL. L+R brązowy KS3
70-764485 KPL. L+R czarny KS3
70-753327 KPL. L+R surowy KS3

70.58

ZAWIASY DO OKIEN ROZWIERNYCH Z REGULACJĄ
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien rozwiernych
- do skrzydeł o ciężarze do 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)
- typ płytki zależny od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN kolor

70-765236 KPL. L+R srebrny KS1
70-765244 KPL. L+R biały KS1
70-765252 KPL. L+R brązowy KS1
70-765260 KPL. L+R czarny KS1
70-765228 KPL. L+R surowy KS1
70-765287 KPL. L+R srebrny KS2
70-765295 KPL. L+R biały KS2
70-765309 KPL. L+R brązowy KS2
70-765317 KPL. L+R czarny KS2
70-765279 KPL. L+R surowy KS2
70-765333 KPL. L+R srebrny KS3
70-765341 KPL. L+R biały KS3
70-765350 KPL. L+R brązowy KS3
70-765368 KPL. L+R czarny KS3
70-765325 KPL. L+R surowy KS3
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ZAWIASY DWUSKRZYDEŁKOWE
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- uniwersalny, prawy/lewy (dostarczany jako prawy)
- do okien o ciężarze do 70kg
- ilość zawiasów dobierać zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN kolor

71-752770 szt. L+R srebrny
71-752789 szt. L+R biały
70-742848 szt. L+R brązowy
70-764493 szt. L+R czarny
70-753521 szt. L+R surowy

70.59

ZAWIASY DWUSKRZYDEŁKOWE
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3-5mm
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- uniwersalny, prawy/lewy (dostarczany jako prawy)
- do okien o ciężarze do 70kg
- ilość zawiasów dobierać zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN kolor

70-765074 KPL. L+R srebrny
70-765082 KPL. L+R biały
70-765090 KPL. L+R czarny
70-765104 KPL. L+R surowy



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwiernych
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KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-743259 szt. L+R srebrny
70-477885 szt. L+R biały
70-733733 szt. L+R brązowy
70-764922 KPL. L+R czarny
70-477893 szt. L+R surowy

70.60

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ I KLUCZYKIEM
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-743380 szt. L+R srebrny
70-477923 szt. L+R biały
70-477915 szt. L+R brązowy
70-764930 szt. L+R czarny
70-743372 szt. L+R surowy

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- wspołpracuje z dzielonym zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-764876 szt. L+R srebrny
70-764884 szt. L+R biały
70-764906 szt. L+R czarny
70-764914 szt. L+R surowy

ROTO ALU 540/540i PODKŁADKA POD KLAMKĘ
ALU 540/540i/T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich klamek Roto za wyjątkiem mechanizmu rozporowego

nr esco j.m.

70-743054 szt.



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwiernych

MECHANIZM ROZPOROWY KLAMKI
T300

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- współpracuje z zabierakiem do mechanizmu rozporowego klamki

nr esco j.m. DIN kolor

70-765139 szt. L+R srebrny
70-765147 szt. L+R czarny
70-765155 szt. L+R biały
70-765112 szt. L+R surowy

70.61

KLAMKA DO WPUSZCZANEGO MECHANIZMU
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich rodzajów okien
- współpracuje z wpuszczanym mechanizmem klamki

nr esco j.m. DIN kolor

70-671460 szt. L+R srebrny
70-753416 szt. L+R biały
70-753408 szt. L+R brązowy
70-754854 szt. L+R surowy

KLAMKA Z KLUCZYKIEM DO WPUSZ. MECHANIZMU
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- współpracuje z wpuszczanym mechanizmem klamki
- blokowana kluczem

nr esco j.m. DIN kolor

70-753424 szt. L+R srebrny
70-753440 szt. L+R biały
70-753432 szt. L+R brązowy

ŚRUBA M5x30 DO MECHANIZMU WPUSZCZANEGO
ALU 540/540i

nr esco j.m.

70-632651 szt.



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwiernych

stan: 07.2008

ZESTAW ZABIERAKA
T300

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN

70-764892 szt. L+R

70.62

ZABIERAK T, BEZ BLOKADY OBROTU KLAMKI
ALU 540/T300

Zastosowanie
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN

70-632333 szt. L+R

ZABIERAK DO MECHANIZMU ROZPOROWEGO
T300

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- współpracuje z mechanizmem rozporowym klamki

nr esco j.m. DIN

70-765120 szt. L+R



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwiernych

WPUSZCZANY MECHANIZM KLAMKI
ALU 540

Zastosowanie
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z klamką do mechanizmu wpuszczanego

nr esco j.m. DIN wariant

70-752800 szt. L+R z blokadą
70-765651 szt. L+R bez blokady

70.63

DODATKOWE RYGLOWANIE MV
ALU 540

Zastosowanie:
- wymagane przy stosowaniu przekładni wpuszczanej
- może być stosowane zamiast bolca do nitowania

nr esco j.m. DIN

70-633135 szt. L+R

DOCISK UKRYTY 540/540i
Zastosowanie:
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- do skrzydła biernego
- zależnie od typu rowka
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN wariant

70-764035 KPL. L+R V.01
70-764043 KPL. L+R V.02

ZACZEP
ALU 540/540i/T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- stosować zależnie od typu rowka na ramie
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN wariant

70-630136 szt. L+R V.01
70-630640 szt. L+R V.02



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 07.2008 70.64



ROTO ALU 540
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008
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Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 2-częściowe)
Szerokość skrzydła: 510 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 370 mm - 1300 mm
Max masa skrzydła 70 kg 

Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 3-częściowe)
Szerokość skrzydła: 510 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 370 mm - 1300 mm
Max masa skrzydła 90kg (130kg z dodatkowym zestawem) 

70.65



ROTO ALU T300-6
okucia do okien uchylnych

stan: 07.2008

7b

7a12

13b

26

4b

13c

4c

7d

17b

13b 13b

13b13c

13c

13c

Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 2-częściowe)
Szerokość skrzydła: 500 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 370 mm - 1300 mm
Max masa skrzydła 70kg 

70.66



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien uchylnych

KOMPLET PODSTAWOWY U
ALU 540

Zastosowanie:
- do okien uchylnych
- stosować zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-632430 szt. L+R V.01
70-632449 szt. L+R V.02

70.67

KOMPLET PODSTAWOWY U
T300

Zastosowanie:
- do okien uchylnych
- stosować zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-777455 szt. L+R V.01
70-777463 szt. L+R V.02

KOMPLET PODSTAWOWY U
T300

Zastosowanie:
- do okien uchylnych
- stosować zależnie od typu rowka na ramie
- do mechanizmu rozporowego klamki

nr esco j.m. DIN wariant

70-766666 szt. L+R V.01
70-766674 szt. L+R V.02



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien uchylnych

stan: 07.2008

a

ZAWIASY DO OKIEN UCHYLNYCH
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien uchylnych
- do skrzydeł o ciężarze do 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)
- typ płytki (KS1, KS2, KS3) zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN kolor

70-743224 KPL. L+R srebrny KS1
70-743232 KPL. L+R biały KS1
70-743240 KPL. L+R brązowy KS1
70-764507 KPL. L+R czarny KS1
70-753335 KPL. L+R surowy KS1
70-743348 KPL. L+R srebrny KS2
70-743356 KPL. L+R biały KS2
70-743364 KPL. L+R brązowy KS2
70-764515 KPL. L+R czarny KS2
70-753343 KPL. L+R surowy KS2
70-743429 KPL. L+R srebrny KS3
70-743437 KPL. L+R biały KS3
70-743445 KPL. L+R brązowy KS3
70-764523 KPL. L+R czarny KS3
70-753351 KPL. L+R surowy KS3

70.68

ZAWIASY DWUSKRZYDEŁKOWE
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- uniwersalny, prawy/lewy (dostarczany jako prawy)
- do okien o ciężarze do 70kg
- ilość zawiasów dobierać zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN kolor

71-752770 szt. L+R srebrny
71-752789 szt. L+R biały
70-742848 szt. L+R brązowy
70-764493 szt. L+R czarny
70-753521 szt. L+R surowy



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

ZAWIASY DWUSKRZYDEŁKOWE
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3-5mm
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- uniwersalny, prawy/lewy (dostarczany jako prawy)
- do okien o ciężarze do 70kg
- ilość zawiasów dobierać zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN kolor

70-765074 KPL. L+R srebrny
70-765082 KPL. L+R biały
70-765090 KPL. L+R czarny
70-765104 KPL. L+R surowy

70.69



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien uchylnych

stan: 07.2008

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-743259 szt. L+R srebrny
70-477885 szt. L+R biały
70-733733 szt. L+R brązowy
70-764922 KPL. L+R czarny
70-477893 szt. L+R surowy

70.70

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ I KLUCZYKIEM
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-743380 szt. L+R srebrny
70-477923 szt. L+R biały
70-477915 szt. L+R brązowy
70-764930 szt. L+R czarny
70-743372 szt. L+R surowy

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- wspołpracuje z dzielonym zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-764876 szt. L+R srebrny
70-764884 szt. L+R biały
70-764906 szt. L+R czarny
70-764914 szt. L+R surowy



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

MECHANIZM ROZPOROWY KLAMKI
T300

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- współpracuje z zabierakiem do mechanizmu rozporowego klamki

nr esco j.m. DIN kolor

70-765139 szt. L+R srebrny
70-765147 szt. L+R czarny
70-765155 szt. L+R biały
70-765112 szt. L+R surowy

70.71

KLAMKA DO WPUSZCZANEGO MECHANIZMU
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich rodzajów okien
- współpracuje z wpuszczanym mechanizmem klamki

nr esco j.m. DIN kolor

70-671460 szt. L+R srebrny
70-753416 szt. L+R biały
70-753408 szt. L+R brązowy
70-754854 szt. L+R surowy

KLAMKA Z KLUCZYKIEM DO WPUSZ. MECHANIZMU
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- współpracuje z wpuszczanym mechanizmem klamki
- blokowana kluczem

nr esco j.m. DIN kolor

70-753424 szt. L+R srebrny
70-753440 szt. L+R biały
70-753432 szt. L+R brązowy



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien uchylnych

stan: 11/2009

WPUSZCZANY MECHANIZM KLAMKI
ALU 540

Zastosowanie
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z klamką do mechanizmu wpuszczanego

nr esco j.m. DIN wariant

70-752800 szt. L+R z blokadą
70-765651 szt. L+R bez blokady

70.72

ŚRUBA M5x30 DO MECHANIZMU WPUSZCZANEGO
ALU 540/540i

nr esco j.m.

70-632651 szt.

DODATKOWE RYGLOWANIE MV
ALU 540

Zastosowanie:
- wymagane przy stosowaniu przekładni wpuszczanej
- może być stosowane zamiast bolca do nitowania

nr esco j.m. DIN

70-633135 szt. L+R



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

ZESTAW ZABIERAKA
T300

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN

70-764892 szt. L+R

70.73

ZABIERAK T, BEZ BLOKADY OBROTU KLAMKI
ALU 540/T300

Zastosowanie
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN

70-632333 szt. L+R

ZABIERAK DO MECHANIZMU ROZPOROWEGO
T300

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- współpracuje z mechanizmem rozporowym klamki

nr esco j.m. DIN

70-765120 szt. L+R



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien uchylnych

stan: 07.2008

ZACZEP
ALU 540/540i/T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- stosować zależnie od typu rowka na ramie
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN wariant

70-630136 szt. L+R V.01
70-630640 szt. L+R V.02

70.74

BOLEC DO NITOWANIA
ALU 540/T300

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- do montażu na listwie transmisyjnej
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN

70-630128 szt. L+R

ROTO ALU 540/540i PODKŁADKA POD KLAMKĘ
ALU 540/540i/T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich klamek Roto za wyjątkiem mechanizmu rozporowego

nr esco j.m.

70-743054 szt.



ROTO ALU 540i
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008
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Graniczne wymiary skrzydeł
Szerokość skrzydła: 405 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 520 mm - 2400 mm
Max masa skrzydła 90kg (130kg z dodatkowym zestawem) 

70.75



ROTO ALU T300-10
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 07.2008
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Graniczne wymiary skrzydeł
Szerokość skrzydła: 390 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 580 mm - 2400 mm
Max masa skrzydła 80kg

70.76



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

ELEMENTY RYGLUJĄCE
ALU 540i

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do skrzydeł o szerokości od 405 mm do 1600 mm
- zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-742970 szt. L+R V.01
70-742988 szt. L+R V.02

70.77

ELEMENTY RYGLUJĄCE
T300

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do skrzydeł o szerokości od 390mm do 1600mm
- zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-777528 szt. L+R V.01
70-777536 szt. L+R V.02



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 07.2008

ROZWÓRKA
ALU 540i

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- stosować zależnie od szerokości skrzydła

nr esco j.m. DIN szer. szkrzydła

70-743143 szt. L+R 405-600 mm
70-743135 szt. L+R 601-1600 mm

70.78

ROZWÓRKA
T300

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- stosować zależnie od szerokości skrzydła

nr esco j.m. DIN szer. szkrzydła

70-777226 szt. L+R 701-1600 mm
70-777234 szt. L+R 390-700 mm

DODATKOWA ROZWÓRKA NOŻYCOWA
ALU 540i/T300-10

Zastosowanie
- do okien rozwierno-uchylnych 
- do skrzydeł o szerokości od 1301 mm do 1600 mm
- stosować zaleznie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-742953 szt. L+R V.01
70-742961 szt. L+R V.02



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

ZAWIASY RU
ALU 540/540i

Zastosowanie
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien rozwierno-uchylnych
- do skrzydeł o ciężarze do 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)
- rodzaj płytki (KS1, KS2, KS3) zależny od  wymiarów rowka na ramie
- współpracuje z rozwórkami do ALU 540
 

nr esco j.m. DIN kolor

70-743151 KPL. L+R srebrny KS1
70-743160 KPL. L+R biały KS1
70-743178 KPL. L+R brązowy KS1
70-764418 KPL. L+R czarny KS1
70-753270 KPL. L+R surowy KS1
70-743283 KPL. L+R srebrny KS2
70-743291 KPL. L+R biały KS2
70-743305 KPL. L+R brązowy KS2
70-764426 KPL. L+R czarny KS2
70-753289 KPL. L+R surowy KS2
70-743399 KPL. L+R srebrny KS3
70-743402 KPL. L+R biały KS3
70-743410 KPL. L+R brązowy KS3
70-764434 KPL. L+R czarny KS3
70-753297 KPL. L+R surowy KS3

70.79

a

ZAWIASY RU
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3-5mm
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwierno (wymagana specjalna rozwórka)
- do skrzydeł o ciężarze do 80kg 
- współpracuje z rozwórkami do T300
 

nr esco j.m. DIN kolor

70-764809 KPL. L+R srebrny
70-764817 KPL. L+R biały
70-764833 KPL. L+R czarny
70-764795 KPL. L+R surowy



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 07.2008

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-743259 szt. L+R srebrny
70-477885 szt. L+R biały
70-733733 szt. L+R brązowy
70-764922 KPL. L+R czarny
70-477893 szt. L+R surowy

70.80

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ I KLUCZYKIEM
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-743380 szt. L+R srebrny
70-477923 szt. L+R biały
70-477915 szt. L+R brązowy
70-764930 szt. L+R czarny
70-743372 szt. L+R surowy

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- wspołpracuje z dzielonym zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-764876 szt. L+R srebrny
70-764884 szt. L+R biały
70-764906 szt. L+R czarny
70-764914 szt. L+R surowy



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

KLAMKA DO WPUSZCZANEGO MECHANIZMU
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich rodzajów okien
- współpracuje z wpuszczanym mechanizmem klamki

nr esco j.m. DIN kolor

70-671460 szt. L+R srebrny
70-753416 szt. L+R biały
70-753408 szt. L+R brązowy
70-754854 szt. L+R surowy

70.81

KLAMKA Z KLUCZYKIEM DO WPUSZ. MECHANIZMU
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- współpracuje z wpuszczanym mechanizmem klamki
- blokowana kluczem

nr esco j.m. DIN kolor

70-753424 szt. L+R srebrny
70-753440 szt. L+R biały
70-753432 szt. L+R brązowy

ŚRUBA M5x30 DO MECHANIZMU WPUSZCZANEGO
ALU 540/540i

nr esco j.m.

70-632651 szt.

ROTO ALU 540/540i PODKŁADKA POD KLAMKĘ
ALU 540/540i/T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich klamek Roto za wyjątkiem mechanizmu rozporowego

nr esco j.m.

70-743054 szt.



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 07.2008

ZABIERAK KLAMKI DZIELONY
ALU 540i

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN

70-753360 szt. L+R

70.82

BOLEC ZABIERAKA WKŁADANY
ALU 540i/T300-10

Zastosowanie:
- możliwy do zastosowania zamiast zabieraka dzielonego
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN

70-742830 szt. L+R

WPUSZCZANY MECHANIZM KLAMKI
ALU 540i

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- współpracuje z klamką do mechanizmu wpuszczanego
- współpracuje z systemem ROTO 540i

nr esco j.m. DIN wariant

70-753386 szt. L+R z blokadą
70-765678 szt. L+R bez blokady



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

NAROŻNIK MV
ALU 540i/T300-10

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do skrzydeł o szerokości od 1301 mm do 1600 mm
- do skrzydeł o wysokości od 1201 mm do 2400 mm
- zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-743070 szt. L+R V.01
70-743089 szt. L+R V.02

70.83

ZACZEP
ALU 540/540i/T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- stosować zależnie od typu rowka na ramie
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN wariant

70-630136 szt. L+R V.01
70-630640 szt. L+R V.02

KOŃCÓWKA RYGLUJĄCA WKŁADANA
ALU 540i/T300-10

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN

70-754846 szt. L+R

ZESTAW MONTAŻOWY 130KG
ALU 540i

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do skrzydeł o ciężarze powyżej 90 kg do 130 kg

nr esco j.m. DIN

70-743186 szt. L+R



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 11/2009

LISTWA POPYCHACZA
ALU 540i

Zastosowanie:
- do wszystkich rodzajów okien

nr esco j.m. DIN wariant

70-859710 szt. L+R 3 mb.
70-859729 szt. L+R 2 mb.
70-859737 szt. L+R 1 mb.

70.84



ROTO ALU T540-10
okucia do okien uchylno-rozwiernych TF
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Graniczne wymiary skrzydeł
Szerokość skrzydła: 390 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 520 mm - 2400 mm
Max masa skrzydła 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)

70.84.01



ROTO ALU T540-10
okucia do okien uchylno-rozwiernych TF

stan: 08/2010

ELEMENTY RYGLUJĄCE
ALU T540-10

Zastosowanie:
- do okien uchylno-rozwiernych
- do skrzydeł o szerokości od 390 mm do 1600 mm
- do skrzydeł o wysokości od 520 mm do 2400  mm
- zależnie od typu rowka na ramie
- do okien o ciężarze 90/130kg

nr esco j.m. DIN wariant

70-789585 szt. L+R V.01
70-880086 szt. L+R V.02

70.84.02

ROZWÓRKA
ALU T540-10

Zastosowanie:
-do okien uchylno-rozwiernych
- stosować zależnie od szerokości skrzydła

nr esco j.m. DIN

70-857688 szt. L+R
70-789593 szt. L+R

DODATKOWA ROZWÓRKA NOŻYCOWA
ALU T540-10

Zastosowanie:
- do okien uchylno-rozwiernych
- do skrzydeł o szerokości od 1301 - 1600 mm
- stosować zaleznie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-853488 szt. L+R V.01
70-880078 szt. L+R V.02



ROTO ALU T540-10
okucia do okien uchylno-rozwiernych TF

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 08/2010

a

ZAWIASY RU
ALU 540/540i/T540-10 TF

Zastosowanie
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien uchylno-rozwiernych
- do skrzydeł o ciężarze do 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)
- rodzaj płytki (KS1, KS2, KS3) zależny od  wymiarów rowka na ramie
- współpracuje z rozwórkami do ALU 540
 

nr esco j.m. DIN kolor Typ

70-743151 KPL. L+R srebrny KS1
70-743160 KPL. L+R biały KS1
70-743178 KPL. L+R brązowy KS1
70-764418 KPL. L+R czarny KS1
70-753270 KPL. L+R surowy KS1
70-743283 KPL. L+R srebrny KS2
70-743291 KPL. L+R biały KS2
70-743305 KPL. L+R brązowy KS2
70-764426 KPL. L+R czarny KS2
70-753289 KPL. L+R surowy KS2
70-743399 KPL. L+R srebrny KS3
70-743402 KPL. L+R biały KS3
70-743410 KPL. L+R brązowy KS3
70-764434 KPL. L+R czarny KS3
70-753297 KPL. L+R surowy KS3

70.84.03

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ I KLUCZYKIEM
ALU T540-10 TF

Zastosowanie:
- do okien uchylno-rozwiernych
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-842915 szt. L+R srebrny
70-839930 szt. L+R biały
70-880060 szt. L+R brązowy
70-880051 szt. L+R czarny
70-857696 szt. L+R surowy



ROTO ALU T540-10
okucia do okien uchylno-rozwiernych TF

stan: 08/2010

ROTO ALU 540/540i PODKŁADKA POD KLAMKĘ
ALU 540/540i/T300-6/T300-10/T540-10 TF

Zastosowanie:
- do wszystkich klamek Roto za wyjątkiem mechanizmu rozporowego

nr esco j.m.

70-743054 szt.

70.84.04

ZABIERAK KLAMKI DZIELONY
ALU 540i/T540-10 TF

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien uchylno-rozwiernych
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN

70-753360 szt. L+R



ROTO ALU T540-10
okucia do okien uchylno-rozwiernych TF

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 08/2010

NAROŻNIK MV
ALU 540i/T300-10/T540-10 TF

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do skrzydeł o szerokości od 1301 mm do 1600 mm
- do skrzydeł o wysokości od 1201 mm do 2400 mm
- zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-743070 szt. L+R V.01
70-743089 szt. L+R V.02

Ryglowanie na szerokości nie dotyczy T540-10 TF
W przypadku T540-10 TF należy zastosować zestaw 70-880094

70.84.05

DODATKOWE RYGLOWANIE NA SZEROKOŚCI
ALU 540i/T300-10/T540-10 TF

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien uchylno-rozwiernych
- do skrzydeł o szerokości od 1301 mm do 1600 mm
- zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-880094 szt. L+R V.01
70-880108 szt. L+R V.02

ZESTAW MONTAŻOWY 130KG
ALU 540i/T540-10 TF

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do skrzydeł o ciężarze powyżej 90 kg do 130 kg

nr esco j.m. DIN

70-743186 szt. L+R



ROTO ALU T540-10
okucia do okien uchylno-rozwiernych TF

stan: 08/2010

ZACZEP
ALU 540/540i/T300-6/T300-10/T540-10 TF

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- stosować zależnie od typu rowka na ramie
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN wariant

70-630136 szt. L+R V.01
70-630640 szt. L+R V.02

70.84.06

KOŃCÓWKA RYGLUJĄCA WKŁADANA
ALU 540i/T300-10/T540-10 TF

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien uchylno-rozwiernych
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN

70-754846 szt. L+R

LISTWA POPYCHACZA
ALU 540i/T540-10 TF

Zastosowanie:
- do wszystkich rodzajów okien

nr esco j.m. DIN wariant

70-859710 szt. L+R 3 mb.
70-859729 szt. L+R 2 mb.
70-859737 szt. L+R 1 mb.



ROTO ALU 540i
okucia do okien rozwiernych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008
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Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 2-częściowe)
Szerokość skrzydła: 405 mm - 1400 mm
Wysokość skrzydła: 520 mm - 2250 mm
Max masa skrzydła 50kg (70kg przy specjalnym montowaniu) 

Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 3-częściowe)
Szerokość skrzydła: 405 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 520 mm - 2400 mm
Max masa skrzydła 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)

70.85



ROTO ALU T300-10
okucia do okien rozwiernych

stan: 07.2008
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Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 2-częściowe)
Szerokość skrzydła: 370 mm - 1400 mm
Wysokość skrzydła: 500 mm - 2250 mm
Max masa skrzydła 60kg 

Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 3-częściowe)
Szerokość skrzydła: 390 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 580 mm - 2400 mm
Max masa skrzydła 80kg

70.86



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwiernych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

KOMPLET PODSTAWOWY R
ALU 540i

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych 
- do skrzydeł o szerokości od 405 mm do 1300 mm
- stosować zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-742996 szt. L+R V.01
70-743003 szt. L+R V.02

70.87

KOMPLET PODSTAWOWY R
T300-10

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych 
- do skrzydeł o szerokości od 370 mm do 1300 mm
- stosować zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-777544 szt. L+R V.01
70-777560 szt. L+R V.02



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwiernych

stan: 07.2008

KOMPLET PODSTAWOWY R Z RYGLOWANIEM OBW.
ALU 540i

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych 
- do skrzydeł o szerokości od 1301 mm do 1400 mm
- stosować zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-743011 szt. L+R V.01
70-743020 szt. L+R V.02

70.88

KOMPLET PODSTAWOWY R Z RYGLOWANIEM OBW.
T300-10

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych 
- do skrzydeł o szerokości od 1301 mm do 1400 mm
- stosować zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-777552 szt. L+R V.01
70-777579 szt. L+R V.02



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwiernych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

a

ZAWIASY RU
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3-5mm
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwierno (wymagana specjalna rozwórka)
- do skrzydeł o ciężarze do 80kg 
- współpracuje z rozwórkami do T300
 

nr esco j.m. DIN kolor

70-764809 KPL. L+R srebrny
70-764817 KPL. L+R biały
70-764833 KPL. L+R czarny
70-764795 KPL. L+R surowy

70.89

ROZWÓRKA DO OKIEN ROZWIERNYCH
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych
- współpracuje z zawiasami do okien rozwierno-uchylnych

nr esco j.m. DIN

70-765066 szt. L+R



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwiernych

stan: 07.2008

ZAWIASY DO OKIEN ROZWIERNYCH
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien rozwiernych
- do skrzydeł o ciężarze do 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)
- typ płytki (KS1, KS2, KS3) zależny od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN kolor

70-743194 KPL. L+R srebrny KS1
70-743208 KPL. L+R biały KS1
70-743216 KPL. L+R brązowy KS1
70-764469 KPL. L+R czarny KS1
70-753300 KPL. L+R surowy KS1
70-743313 KPL. L+R srebrny KS2
70-743321 KPL. L+R biały KS2
70-743330 KPL. L+R brązowy KS2
70-764477 KPL. L+R czarny KS2
70-753319 KPL. L+R surowy KS2
70-743453 KPL. L+R srebrny KS3
70-743461 KPL. L+R biały KS3
70-743470 KPL. L+R brązowy KS3
70-764485 KPL. L+R czarny KS3
70-753327 KPL. L+R surowy KS3

70.90

ZAWIASY DO OKIEN ROZWIERNYCH Z REGULACJĄ
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien rozwiernych
- do skrzydeł o ciężarze do 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)
- typ płytki zależny od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN kolor

70-765236 KPL. L+R srebrny KS1
70-765244 KPL. L+R biały KS1
70-765252 KPL. L+R brązowy KS1
70-765260 KPL. L+R czarny KS1
70-765228 KPL. L+R surowy KS1
70-765287 KPL. L+R srebrny KS2
70-765295 KPL. L+R biały KS2
70-765309 KPL. L+R brązowy KS2
70-765317 KPL. L+R czarny KS2
70-765279 KPL. L+R surowy KS2
70-765333 KPL. L+R srebrny KS3
70-765341 KPL. L+R biały KS3
70-765350 KPL. L+R brązowy KS3
70-765368 KPL. L+R czarny KS3
70-765325 KPL. L+R surowy KS3



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwiernych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

ZAWIASY DWUSKRZYDEŁKOWE
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- uniwersalny, prawy/lewy (dostarczany jako prawy)
- do okien o ciężarze do 70kg
- ilość zawiasów dobierać zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN kolor

71-752770 szt. L+R srebrny
71-752789 szt. L+R biały
70-742848 szt. L+R brązowy
70-764493 szt. L+R czarny
70-753521 szt. L+R surowy

70.91

ZAWIASY DWUSKRZYDEŁKOWE
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3-5mm
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- uniwersalny, prawy/lewy (dostarczany jako prawy)
- do okien o ciężarze do 70kg
- ilość zawiasów dobierać zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN kolor

70-765074 KPL. L+R srebrny
70-765082 KPL. L+R biały
70-765090 KPL. L+R czarny
70-765104 KPL. L+R surowy



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwiernych

stan: 07.2008

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-743259 szt. L+R srebrny
70-477885 szt. L+R biały
70-733733 szt. L+R brązowy
70-764922 KPL. L+R czarny
70-477893 szt. L+R surowy

70.92

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ I KLUCZYKIEM
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-743380 szt. L+R srebrny
70-477923 szt. L+R biały
70-477915 szt. L+R brązowy
70-764930 szt. L+R czarny
70-743372 szt. L+R surowy

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- wspołpracuje z dzielonym zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-764876 szt. L+R srebrny
70-764884 szt. L+R biały
70-764906 szt. L+R czarny
70-764914 szt. L+R surowy



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwiernych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

KLAMKA DO WPUSZCZANEGO MECHANIZMU
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich rodzajów okien
- współpracuje z wpuszczanym mechanizmem klamki

nr esco j.m. DIN kolor

70-671460 szt. L+R srebrny
70-753416 szt. L+R biały
70-753408 szt. L+R brązowy
70-754854 szt. L+R surowy

70.93

KLAMKA Z KLUCZYKIEM DO WPUSZ. MECHANIZMU
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- współpracuje z wpuszczanym mechanizmem klamki
- blokowana kluczem

nr esco j.m. DIN kolor

70-753424 szt. L+R srebrny
70-753440 szt. L+R biały
70-753432 szt. L+R brązowy

ŚRUBA M5x30 DO MECHANIZMU WPUSZCZANEGO
ALU 540/540i

nr esco j.m.

70-632651 szt.

ROTO ALU 540/540i PODKŁADKA POD KLAMKĘ
ALU 540/540i/T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich klamek Roto za wyjątkiem mechanizmu rozporowego

nr esco j.m.

70-743054 szt.



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwiernych

stan: 07.2008

ZABIERAK KLAMKI DZIELONY
ALU 540i

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN

70-753360 szt. L+R

70.94

BOLEC ZABIERAKA WKŁADANY
ALU 540i/T300-10

Zastosowanie:
- możliwy do zastosowania zamiast zabieraka dzielonego
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN

70-742830 szt. L+R

WPUSZCZANY MECHANIZM KLAMKI
ALU 540i

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- współpracuje z klamką do mechanizmu wpuszczanego
- współpracuje z systemem ROTO 540i

nr esco j.m. DIN wariant

70-753386 szt. L+R z blokadą
70-765678 szt. L+R bez blokady



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwiernych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

DOCISK UKRYTY 540/540i
Zastosowanie:
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- do skrzydła biernego
- zależnie od typu rowka
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN wariant

70-764035 KPL. L+R V.01
70-764043 KPL. L+R V.02

70.95

ZACZEP
ALU 540/540i/T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- stosować zależnie od typu rowka na ramie
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN wariant

70-630136 szt. L+R V.01
70-630640 szt. L+R V.02



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwiernych

stan: 11/2009

KOŃCÓWKA RYGLUJĄCA WKŁADANA
ALU 540i/T300-10

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN

70-754846 szt. L+R

70.96

LISTWA POPYCHACZA
ALU 540i

Zastosowanie:
- do wszystkich rodzajów okien

nr esco j.m. DIN wariant

70-859710 szt. L+R 3 mb.
70-859729 szt. L+R 2 mb.
70-859737 szt. L+R 1 mb.



ROTO ALU 540i
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008
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Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 2-częściowe)
Szerokość skrzydła: 520 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 405 mm - 1300 mm
Max masa skrzydła 70kg 

Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 3-częściowe)
Szerokość skrzydła: 520 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 405 mm - 1300 mm
Max masa skrzydła 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)

70.97



ROTO ALU T300-10
okucia do okien uchylnych

stan: 07.2008
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Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 2-częściowe)
Szerokość skrzydła: 500 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 370 mm - 1300 mm
Max masa skrzydła 70kg 

70.98



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

KOMPLET PODSTAWOWY U
ALU 540i

Zastosowanie:
- do okien uchylnych 
- zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-743038 szt. L+R V0.1
70-743046 szt. L+R V0.2

70.99

KOMPLET PODSTAWOWY U
T300-10

Zastosowanie:
- do okien uchylnych 
- zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-777587 szt. L+R V.01
70-777595 szt. L+R V.02



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien uchylnych

stan: 07.2008

a

ZAWIASY DO OKIEN UCHYLNYCH
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien uchylnych
- do skrzydeł o ciężarze do 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)
- typ płytki (KS1, KS2, KS3) zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN kolor

70-743224 KPL. L+R srebrny KS1
70-743232 KPL. L+R biały KS1
70-743240 KPL. L+R brązowy KS1
70-764507 KPL. L+R czarny KS1
70-753335 KPL. L+R surowy KS1
70-743348 KPL. L+R srebrny KS2
70-743356 KPL. L+R biały KS2
70-743364 KPL. L+R brązowy KS2
70-764515 KPL. L+R czarny KS2
70-753343 KPL. L+R surowy KS2
70-743429 KPL. L+R srebrny KS3
70-743437 KPL. L+R biały KS3
70-743445 KPL. L+R brązowy KS3
70-764523 KPL. L+R czarny KS3
70-753351 KPL. L+R surowy KS3

70.100

ZAWIASY DWUSKRZYDEŁKOWE
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- uniwersalny, prawy/lewy (dostarczany jako prawy)
- do okien o ciężarze do 70kg
- ilość zawiasów dobierać zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN kolor

71-752770 szt. L+R srebrny
71-752789 szt. L+R biały
70-742848 szt. L+R brązowy
70-764493 szt. L+R czarny
70-753521 szt. L+R surowy



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

ZAWIASY DWUSKRZYDEŁKOWE
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3-5mm
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- uniwersalny, prawy/lewy (dostarczany jako prawy)
- do okien o ciężarze do 70kg
- ilość zawiasów dobierać zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN kolor

70-765074 KPL. L+R srebrny
70-765082 KPL. L+R biały
70-765090 KPL. L+R czarny
70-765104 KPL. L+R surowy

70.101



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien uchylnych

stan: 07.2008

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-743259 szt. L+R srebrny
70-477885 szt. L+R biały
70-733733 szt. L+R brązowy
70-764922 KPL. L+R czarny
70-477893 szt. L+R surowy

70.102

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ I KLUCZYKIEM
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-743380 szt. L+R srebrny
70-477923 szt. L+R biały
70-477915 szt. L+R brązowy
70-764930 szt. L+R czarny
70-743372 szt. L+R surowy

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- wspołpracuje z dzielonym zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-764876 szt. L+R srebrny
70-764884 szt. L+R biały
70-764906 szt. L+R czarny
70-764914 szt. L+R surowy



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

KLAMKA DO WPUSZCZANEGO MECHANIZMU
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich rodzajów okien
- współpracuje z wpuszczanym mechanizmem klamki

nr esco j.m. DIN kolor

70-671460 szt. L+R srebrny
70-753416 szt. L+R biały
70-753408 szt. L+R brązowy
70-754854 szt. L+R surowy

70.103

KLAMKA Z KLUCZYKIEM DO WPUSZ. MECHANIZMU
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- współpracuje z wpuszczanym mechanizmem klamki
- blokowana kluczem

nr esco j.m. DIN kolor

70-753424 szt. L+R srebrny
70-753440 szt. L+R biały
70-753432 szt. L+R brązowy

ŚRUBA M5x30 DO MECHANIZMU WPUSZCZANEGO
ALU 540/540i

nr esco j.m.

70-632651 szt.

ROTO ALU 540/540i PODKŁADKA POD KLAMKĘ
ALU 540/540i/T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich klamek Roto za wyjątkiem mechanizmu rozporowego

nr esco j.m.

70-743054 szt.



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien uchylnych

stan: 07.2008

ZABIERAK KLAMKI DZIELONY
ALU 540i

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN

70-753360 szt. L+R

70.104

BOLEC ZABIERAKA WKŁADANY
ALU 540i/T300-10

Zastosowanie:
- możliwy do zastosowania zamiast zabieraka dzielonego
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN

70-742830 szt. L+R

WPUSZCZANY MECHANIZM KLAMKI
ALU 540i

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- współpracuje z klamką do mechanizmu wpuszczanego
- współpracuje z systemem ROTO 540i

nr esco j.m. DIN wariant

70-753386 szt. L+R z blokadą
70-765678 szt. L+R bez blokady



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

DOCISK UKRYTY 540/540i
Zastosowanie:
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- do skrzydła biernego
- zależnie od typu rowka
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN wariant

70-764035 KPL. L+R V.01
70-764043 KPL. L+R V.02

70.105

ZACZEP
ALU 540/540i/T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- stosować zależnie od typu rowka na ramie
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN wariant

70-630136 szt. L+R V.01
70-630640 szt. L+R V.02



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien uchylnych

stan: 11/2009

KOŃCÓWKA RYGLUJĄCA WKŁADANA
ALU 540i/T300-10

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN

70-754846 szt. L+R

70.106

LISTWA POPYCHACZA
ALU 540i

Zastosowanie:
- do wszystkich rodzajów okien

nr esco j.m. DIN wariant

70-859710 szt. L+R 3 mb.
70-859729 szt. L+R 2 mb.
70-859737 szt. L+R 1 mb.



ROTO ALU 540/540i
Akcesoria

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

Okucie ST - komplet

Zastosowanie:
- do skrzydła biernego
- do okien o szerokości od 370 mm i wysokości od 591 mm

nr esco j.m. DIN

70-632570 szt. L+R

70.107



ROTO ALU 540/540i
Akcesoria

stan: 07.2008

Okucie ST - K komplet

Zastosowanie:
- do skrzydła biernego
- do okien o szerokości od 370 mm i wysokości od 591 mm

nr esco j.m. DIN

70-761281 szt. L+R

70.108



ROTO ALU 540/540i
Akcesoria

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 04/2013

BLOKADA ROZWARCIA Z WKŁADKĄ CYLINDRYCZNĄ

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- jeśli blokada rozwarcia jest zamknięta na klucz, okno można ustawić
tylko w pozycji uchylnej. Rozwieranie okna jest zablokowane.
- współpracuje z zaczepem blokady

nr esco j.m. DIN kolor

70-633798 szt. L+R srebrny
70-753467 szt. L+R biały
70-633801 szt. L+R brązowy

70.109

ZACZEP BLOKADY ROZWARCIA

Zastosowanie:
- do okien rozwierno uchylnych
- współpracuje z blokadą rozwarcia

nr esco j.m. DIN

70-633844 szt. L+R

OGRANICZNIK ROZWARCIA ZACISKANY

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych
- ogranicza kąt rozwarcia otwartego okna
- hamulec należy ustawic po zamontowaniu ogranicznika
- stosować zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

71-630586 szt. L+R V.01
71-633836 szt. L+R V.02

OGRANICZNIK UCHYLENIA

Zastosowanie:
- do okien uchylnych
- ogranicza kąt uchyłu otwartego okna
- stosować zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-742937 szt. L+R V.01
70-742945 szt. L+R V.02



ROTO ALU 540/540i
Akcesoria

stan: 04/2011

OGRANICZNIK UCHYŁU DO OKIEN

Zastosowanie:
- ogranicznik do okna uchylnego z profili aluminiowych z eurorowkiem oraz 
rowkiem systemowym Newtec
- montaż zaciskowy, niewidoczny w rowku okuciowym
- do ciężaru skrzydła okiennego: 70 kg
- blokada uchyłu na zadanym kącie
- ramię wykonane ze stali nierdzewnej

nr esco j.m. DIN

70-750930 KPL. L+R

70.110

ZATRZASK

Zastosowanie:
- do drzwi balkonowych
- utrzymuje skrzydło otwierane (w oknach/drzwiach)
w pozycji zamkniętej, ale nie zaryglowanej

nr esco j.m. DIN

70-325961 szt. L+R

ZATRZASK DOLNY, POZIOMY

Zastosowanie:
- do drzwi balkonowych
- do montażu: poziomo u dołu
- utrzymuje skrzydło otwierane (w oknach/drzwiach)
w pozycji zamkniętej, ale nie zaryglowanej

nr esco j.m. DIN

70-753483 szt. L+R

ZACZEP V.01 WYSOKOŚĆ 8mm

Zastosowanie:
- przy niekorzystnej krzywej otwierania skrzydła

nr esco j.m. DIN

70-673030 szt. L+R



ROTO ALU 540/540i
Akcesoria

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 04/2011

MIKROWENTYLACJA

Zastosowanie:
- Przekręcenie klamki o 45° w dół (z położenia uchylnego) 
lub 45° do góry (z położenia rozwiernego), powoduje
osdunięcie skrzydła o 7 mm od ościeżnicy.

nr esco j.m. DIN wariant

70-558079 szt. L+R ALU 540
70-753459 szt. L+R ALU 540i

70.111

Przycinarka ALU 200/540 pneumatyczna
Pneumatyczna przycinarka wielofunkcyjna do obróbki profili
aluminiowych.
Wycinanie kanałów w listwie popychacza w profi lu skrzydła
(otwieranie narożników), wykrawanie otworów pod mechanizm
klamki, docinanie listew popychacza i wykrawanie otworów (fi= 6 mm).
Dostępna na zapytanie

nr esco j.m.

70-764205 szt.

PRZYCINARKA PNEUMATYCZNA KOMFORT PS4

Zastosowanie:
- do przycinania na wymiar listwy popychacza
- do wykrawania otworów w listwie popychacza

nr esco j.m. wariant

70-754897 szt. Fi 10mm
70-754900 szt. Fi 6mm

LINIAŁ STANDARDOWY

Zastosowanie:
- do przycinarki komfort

nr esco j.m.

70-754919 szt.



ROTO ALU 540/540i
Akcesoria

stan: 04/2011

LINIAŁ DO ROZWÓREK 370/390

Zastosowanie:
- do przycinarki komfort

nr esco j.m.

70-754927 szt.

70.112

RĘCZNA SZTANCA DO OTWORÓW

Zastosowanie:
- do wykonaywania odtworów w listwie popychacza ALU 540i

nr esco j.m.

70-754889 szt.

SZABLON DO LISTWY POPYCHACZA FI=10MM

nr esco j.m.

91-753696 szt.

SZABLON DO LISTWY POPYCHACZA FI=6MM

nr esco j.m.

91-633992 szt.

SZABLON

Zastosowanie:
- do mechanizmu klamki
- do listwy popychacza
- do blokady rozwarcia

nr esco j.m.

91-753419 szt.



ROTO ALU 540/540i
Akcesoria

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

SZABLON DO ROZWÓRKI NOŻYCOWEJ

nr esco j.m.

91-753505 szt.

70.113

SZABLON

Zastosowanie:
- do rozwórki
- do dodatkowej rozwórki nożycowej
- do zaczepu ALU 540i

nr esco j.m.

91-753513 szt.

SZABLON DO MECH. WPUSZCZANEGO KLAMKI

nr esco j.m.

91-634069 szt.



OKUCIA
DO OKIEN

Akcesoria



OKUCIA DO OKIEN
Akcesoria - zatrzaski i zaczepy

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstrona: 

stan: 08/2011

ZATRZASK WYWIETRZNIKA

Zastosowanie:
- do okien uchylnych

nr esco j.m. kolor

62-105228 szt. Al-EV1
62-138533 szt. Al.-c.brąz
62-264733 szt. RAL 9016

71.01.00

ZATRZASK WYWIETRZNIKA

Zastosowanie:
- do okien uchylnych

nr esco j.m. kolor

62-234206 szt. Al-EV1
62-234214 szt. Al-c.brąz
62-264687 szt. RAL 9016

ZACZEP

Zastosowanie:
- do okien uchylnych
- do montażu na powierzchni ramy

nr esco j.m. kolor

62-106895 szt. Al-EV1
62-138541 szt. Al-c.brąz
62-264717 szt. RAL 9016

ZACZEP
z odsadzeniem 7mm

Zastosowanie:
- do okien uchylnych
- do montażu na powierzchni ramy

nr esco j.m. kolor

62-234222 szt. Al-EV1
62-234230 szt. Al-c.brąz
62-264709 szt. RAL 9016

ZACZEP
z odsadzeniem 10mm

Zastosowanie:
- do okien uchylnych
- do montażu na powierzchni ramy

nr esco j.m. kolor

62-151890 szt. Al-EV1
62-151904 szt. Al-c.brąz
62-264695 szt. RAL 9016



OKUCIA DO OKIEN
Akcesoria - klamki uniwersalne

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl strona: 

stan: 08/2011

KLAMKA OKIENNA Z KLUCZYKIEM
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 33 mm
- zamaskowane śruby montażowe

nr esco j.m. kolor L trzpień

70-317624 szt. Al.-EV1 32mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych

71.02.00

KLAMKA OKIENNA Z KLUCZYKIEM
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 33mm
- zamaskowane śruby montażowe

nr esco j.m. kolor L trzpień

70-410250 szt. Al.-EV1 32 mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych

KLAMKA OKIENNA Z KLUCZYKIEM
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 33 mm
- zamaskowane śruby montażowe

nr esco j.m. kolor L trzpień

70-890154 szt. Al.-EV1 32mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych



OKUCIA DO OKIEN
Akcesoria - klamki uniwersalne

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstrona: 

stan: 08/2011

KLAMKA OKIENNA Z KLUCZYKIEM
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 30 mm
- zamaskowane śruby montażowe

materiał Stal nierdzewna

nr esco j.m. L trzpień

70-317632 szt. 32 mm 7 mm
70-317640 szt. 35 mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych

71.03.00

KLAMKA OKIENNA Z KLUCZYKIEM
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 30 mm
- zamaskowane śruby montażowe

materiał Stal nierdzewna

nr esco j.m. L trzpień

70-410306 szt. 32mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych

KLAMKA OKIENNA Z KLUCZYKIEM
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 30mm
- zamaskowane śruby montażowe

materiał Stal nierdzewna

nr esco j.m. L trzpień

70-410322 szt. 32 mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych



OKUCIA DO OKIEN
Akcesoria - klamki uniwersalne

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl strona: 

stan: 08/2011

KLAMKA OKIENNA
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 30 mm
- zamaskowane śruby montażowe

nr esco j.m. kolor L trzpień

70-410292 szt. Al.-EV1 32mm 7 mm

materiał Stal nierdzewna

nr esco j.m. L trzpień

70-410330 szt. 32mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych

71.04.00

KLAMKA OKIENNA
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 30mm
- zamaskowane śruby montażowe

materiał Stal nierdzewna

nr esco j.m. L trzpień

70-719862 szt. 32 mm 7 mm
70-410268 szt. 35 mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych

KLAMKA OKIENNA
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 30 mm
- zamaskowane śruby montażowe

materiał Stal nierdzewna

nr esco j.m. L trzpień

70-410373 szt. 32mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych



OKUCIA DO OKIEN
Akcesoria - klamki uniwersalne

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstrona: 

stan: 08/2011

KLAMKA OKIENNA
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 30mm
- zamaskowane śruby montażowe

materiał Stal nierdzewna

nr esco j.m. L trzpień

70-410314 szt. 32 mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych

71.05.00

KLAMKA OKIENNA
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 30mm
- zamaskowane śruby montażowe

nr esco j.m. kolor L trzpień

70-845914 szt. Al.-EV1 32 mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych



OKUCIA DO OKIEN
Akcesoria - klamki uniwersalne

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl strona: 

stan: 08/2011

KLAMKA OKIENNA
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 30 mm
- zamaskowane śruby montażowe

nr esco j.m. kolor L trzpień

70-410284 szt. Al.-EV1 32mm 7 mm

materiał Stal nierdzewna

nr esco j.m. L trzpień

70-410349 szt. 32mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych

71.06.00

KLAMKA OKIENNA
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 30mm
- zamaskowane śruby montażowe

materiał Stal nierdzewna

nr esco j.m. L trzpień

70-410357 szt. 32 mm 7 mm
70-410365 szt. 35 mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych

KLAMKA OKIENNA
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 30mm
- zamaskowane śruby montażowe

nr esco j.m. kolor L trzpień

70-410276 szt. Al.-EV1 32 mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych
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OTWIERACZ DO NAŚWIETLI Z POZIOMU PODŁOGI
Dla okien uchylanych do wewnątrz.
Dla szerokości skrzydeł 400-1200mm przy minimalnej wysokości 310mm. 
Przeniesienie napędu przy pomocy narożnika transmisyjnego. Maksymal-
na waga skrzydała 80kg, minimalna szerokość do zabudowy 23mm. Skok 
dźwigni sterującej 58mm. Do profila z przylgą 25mm.

nr esco j.m. DIN kolor

72-593230 szt. L+R EV 1
72-592340 szt. L+R RAL 9016
72-645940 szt. L+R RAL 9005

72.01

DODATKOWE NOŻYCE
Dla szerokości szkrzydeł od:
1200-2400mm - 1 nożyca dodatkowa
2400-3600mm - 2 nożyce dodatkowe
Maksymalny ciężar szkrzydła 80kg. Otwarcie okna 190mm. Minimalna 
szerokość do zabudowy 23mm, do profila z przylgą 25mm.

nr esco j.m. DIN kolor

72-593249 szt. L+R EV 1
72-592358 szt. L+R RAL 9016
72-645958 szt. L+R RAL 9005

Uwaga:
Producent zaleca stosowanie nożyc KSP 73-890260 lub 73-890278 
zależnie od rozmiaru skrzydła



OTWIERACZE DO NAŚWIETLI
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PRĘT STERUJĄCY DO OTWIERACZA NAŚWIETLA
Stosowany do przeniesienia ruchu dźwigni sterującej na nożyce. Posiada 
zakończenie obustronne przystosowane do współpracy z narożnikiem trans-
misyjnym.

nr esco j.m. DIN wariant

72-363987 szt. L+R L=2000mm
72-363995 szt. L+R L=3000mm

72.02

MASKOWNICA PRĘTA STERUNJĄCEGO DO

nr esco j.m. DIN kolor wariant

72-592412 szt. L+R EV 1 L=2000mm
72-592714 szt. L+R RAL 9016 L=2000mm
72-645966 szt. L+R RAL 9005 L=2000mm
72-592404 szt. L+R EV 1 L=3000mm
72-592722 szt. L+R RAL 9016 L=3000mm
72-645974 szt. L+R RAL 9005 L=3000mm
72-582743 szt. L+R EV 1 L=6000mm
72-582735 szt. L+R RAL 9016 L=6000mm
72-645982 szt. L+R RAL 9005 L=6000mm

DODATKOWE RYGLOWANIE W PIONIE
Stosowane do doszczelnienia okna przy wysokości  > 1200mm. Minimalna 
szerokość do zabudowy 24mm. Do profilu z przylgą 25mm.

nr esco j.m. DIN kolor

72-646210 szt. L+R EV 1
72-646229 szt. L+R RAL 9016
72-646237 szt. L+R RAL 9005
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PRZENIESIENIE NAPĘDU W KONSTRUKCJACH
Zastosowanie w konstrukcjach słupowo-ryglowych. Minimalna szerokość 
zabudowy 20mm.

nr esco j.m. DIN kolor wariant

72-592293 szt. L+R EV 1 T=15-120mm
72-592285 szt. L+R RAL 9016 T=15-120mm
72-646040 szt. L+R RAL 9005 T=15-120mm
72-646059 szt. L+R EV 1 T=121-200mm
72-646067 szt. L+R RAL 9016 T=121-200mm
72-646075 szt. L+R RAL 9005 T=121-200mm

72.03

ELASTYCZNE CIĘGNO DO PRIMAT-FL 190
Stosowane do omijania gzymsu. Do każdego skrzydła 
potrzebne jest jedno cięgno. Maksymalny ciężar 
skrzydła 80kg.

nr esco j.m. DIN kolor wariant

72-645990 szt. L+R szary L=400mm
72-646008 szt. L+R biały L=400mm
72-596949 szt. L+R czarny L=400mm
72-593818 szt. L+R szary L=700mm
72-593842 szt. L+R biały L=700mm
72-646016 szt. L+R czarny L=700mm
72-593826 szt. L+R szary L=1000mm
72-593850 szt. L+R biały L=1000mm
72-646024 szt. L+R czarny L=1000mm
72-593834 szt. L+R szary L=1250mm
72-593869 szt. L+R biały L=1250mm
72-646032 szt. L+R czarny L=1250mm

Przykłady zastosowania cięgna 
elastycznego do omijania gzymsu.
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PROWADNICA PRĘTÓW STERUJĄCYCH
Ø8 mm

Zastosowanie:
- do zestawu podstawowego otwieracza PRIMAT FL-
190 o długości pręta >2000mm

nr esco j.m. DIN

72-890570 szt. L+R

Uwaga:
Należy dodatkowo stosować prowadnicę w ilości 1szt. co 
każde 500mm.

72.04

SPRZĘGŁO

Zastosowanie:
- do łączenia prętów sterujących Ø8 mm

nr esco j.m. DIN

72-891207 szt. L+R



OTWIERACZE DO NAŚWIETLI
Primat FL 190 - nożyce KSP
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Zakresy zastosowań dla PRIMAT-FL 190
crawto ćśokorezS w aicrawto ćśokorezSubęrw ćśokosyW ia

Ościeżnicy BFH Rozwórka Wymiar  położeniu bezpieczeństwa w położeniu mycia

300 -  350 mm rozmiar 1 210 mm ok. 220 - 255 mm ok. 86°

350 -  400 mm rozmiar 1 250 mm ok. 220 - 255 mm ok. 73°

400 -  500 mm rozmiar 1 290 mm ok. 220 - 270 mm ok. 62°

500 -  600 mm rozmiar 2 320 mm ok. 220 - 255 mm ok. 90°

600 -  700 mm rozmiar 2 370 mm ok. 220 - 255 mm ok. 80°

700 -  800 mm rozmiar 2 440 mm ok. 220 - 250 mm ok. 68°

800 - 1200 mm rozmiar 2 500 mm ok. 230 - 350 mm ok. 60°

NOŻYCE ZABEZPIECZAJĄCE KSP

Zastosowanie:
- do pionowo zabudowanych okien uchylnych
- do zabudowy ukrytej
- umożliwiają wygodne czyszczenie okien w pozycji skrajnie otwartej

1  - wysokść we wrębie okuciowym
2  - droga rozwarcia w pozycji zabezpieczenia
2a - szerokość rozwarcia naswietla
2b - obszar zabezpieczenia
3 - pozycja zabezpieczenia
4 - pozycja uchylenia i mycia poprzez zwolnienie zapadki blokującej
5 - pozycja mycia

nr esco j.m. a wariant

73-890260 szt. 12,1 - 14mm rozmiar 1
73-890278 szt. 12,1 - 14mm rozmiar 2

UWAGA:
W konstrukcjach z zastosowaniem okuć Primat FL190 występuje 
konieczność montażu nożyc bezpieczeństwa KSP.

Wykres zastosowania nożyc KSP położenia uchylnego,
zabezpieczającego i do mycia zastosowanie parami

Przekrój pionowy KSP dla okna z
metali lekkich

ro
zm

ia
r 1

ro
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ia
r 2

BFH

BFB

a

72.05



OTWIERACZE DO NAŚWIETLI
Primat FL 190 - narożniki

stan: 12/2010

NAROŻNIK ELASTYCZNY

Zastosowanie:
- do konstrukcji okien trapezowych

FBs - szerokość skrzydła część skośna (gdy okna trójkątne - 
przeciwprostokątna)
FHs - wysokość skrzydła skośnego (miejsce montażu wspornika skrzydła)
1/2 FB - połowa szerokości skrzydła
1S - jedna nożyca gdy narożnik T zalecane sterowanie tylko dwoma 
skrzydłami

nr esco j.m. DIN

72-890308 szt. L+R

72.06

WSPORNIK SKRZYDŁA

Zastosowanie:
- do konstrukcji okien trapezowych

nr esco j.m.

72-592226 szt.
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NAROŻNIK "T"

Zastosowanie:
- do konstrukcji dwóch okien otwieranych jednocześnie

FB1 - szerokość skrzydła pierwszego (1)
FB2 - szerokość skrzydła drugiego (2)
FH1 - wysokość skrzydła pierwszego (1)
FH2 - wysokość skrzydła drugiego (2)
Z - pas montażowy dla Okien usytuowanych jedno obok drugiego
K - pas montażowy dla Okien usytuowanych jedno nad drugim
1S - jedna nożyca gdy narożnik T zalecane sterowanie tylko dwoma 
skrzydłami

nr esco j.m. DIN

72-890316 szt. L+R

72.07
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OTWIERACZ DO NAŚWIETLI OL90 i OL95
Bez blokady wypięcia, nawierzchniowy dla okien uchylnych do wewnątrz z 
wymuszonym ryglowaniem, bez prętów sterujących i profili maskujących.
Otwarcie okna OL90: ok. 170mm
Otwarcie okna OL95: ok. 220mm
Szerokość skrzydła: 380-1200mm
Minimalna wysokośc skrzydła: 250mm
Maxymalny ciężar skrzydła: 80kg
Minimalna szerokość pod zabudowę ręcznej dźwigni sterującej: 19.5mm

nr esco j.m. DIN kolor wariant

72-232084 KPL. L+R Al-EV1 OL90
72-232092 KPL. L+R Al-c.brąz OL90
72-248193 KPL. L+R RAL 9016 OL90
72-496464 KPL. L+R Al-EV1 OL95
72-497169 KPL. L+R AL-c.brąz OL95
72-496472 KPL. L+R RAL 9016 OL95

72.08

DODATKOWE NOŻYCE DO OL90 i OL95
Dla szerokości szkrzydeł od:
1200-2400mm 1. nożyce dodatkowe, maksymalny ciężar wypełnienia 30kg/
m2
2400-3600mm 2. nożyce dodatkowe, maksymalny ciężar wypełnienia 25kg/
m2

nr esco j.m. DIN kolor wariant

72-232106 szt. L+R Al-EV1 OL90
72-232114 szt. L+R Al-c.brąz OL90
72-248207 szt. L+R RAL 9016 OL90
72-496413 szt. L+R Al-EV1 OL95
72-497185 szt. L+R Al-c.brąz OL95
72-496421 szt. L+R RAL 9016 OL95

RĘCZNA DŹWIGNIA STERUJĄCA
Ręczna dzwignia sterująca i narożnik transmisyjny.

nr esco j.m. DIN kolor

72-395668 szt. L+R AL-EV1
72-395676 szt. L+R AL-c.brąz
72-395684 szt. L+R RAL 9016



OTWIERACZE DO NAŚWIETLI

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 12/2010

OTWIERACZ DO NAŚWIETLI OL90 Z BLOKADĄ
Nawierzchniowy, z blokadą wypięcia, do okien uchylnych do wewnątrz z 
wymuszonym ryglowaniem, bez prętów sterujących i profili maskujących.
Otwarcie okna ok. 170mm
Szerokość skrzydła: 380-1200mm
Maksymalny ciężar szkrzydła: 80kg
Maksymalny ciężar wypełnienia: 30kg/m2
Minimalna szerokość pod zabudowę ręcznej dźwigni sterującej: 19.5mm

min. wys. szkydzła     niezbędna wys. do zabudowy
          250mm                                  25mm
          300mm                                  21mm
          400mm                                  19mm

nr esco j.m. DIN kolor

72-254363 KPL. L+R Al-EV1
72-254371 KPL. L+R Al-c.brąz
72-254380 KPL. L+R RAL 9016
72-314030 KPL. L+R RAL 9010

Uwaga: Konieczne stosowanie nożyc bezpieczeństwa !

72.09

NOŻYCE DODATKOWE DO OL90 Z BLOKADĄ
Dla szerokości skrzydeł od:
1200-2400mm 1.nożyce dodatkowe, maksymalny ciężar wypełnienia 30kg/m2
2400-3600mm 2.nożyce dodatkowe, maksymalny ciężar wypełnienia 25kg/m2

nr esco j.m. DIN kolor

72-254339 szt. L+R Al-EV1
72-254347 szt. L+R Al-c.brąz
72-254355 szt. L+R RAL 9016
72-314048 szt. L+R RAL 9010
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OTWIERACZ LUFCIKA OL-90
DO OKIEN TRÓJKĄTNYCH LUB TRAPEZOWYCH
Nawierzchniowy z ruchomym podparciem rygla, możliwością wychyle-
nia od 90º do 160º. Do skrzydeł wychylnych do wenątrz z wymuszonym 
ryglowaniem, bez prętów sterujących i profili maskujących. Ograniczony na 
wyższym boku skrzydła (maksymalny ciężar skrzydła 40kg)
Otwarcie okna ok. 170mm współosiowa
Maksymalna długość ukośnego ramienia 2000mm
Maksymalny ciężar skrzydła 80kg
Maksymalny ciężar wypełnienia 30kg/m²
Niezbędna wysokość powierzchni do zabudowy górnej 19,5mm
Minimalna szerokość powierzchni pod zabudowę ręcznej dźwigni sterującej 
bez blokady 19,5mm

nr esco j.m. DIN kolor

72-260703 KPL. L+R Al-EV1
72-260711 KPL. L+R Al-c.brąz
72-260720 KPL. L+R RAL 9016
72-214013 KPL. L+R RAL 9010

72.10

PRĘT STERUJĄCY I DRĄŻEK POPRZECZNY
Wykonane ze stali ocynkowanej, średnica Ø8mm

nr esco j.m. DIN wariant

72-195162 szt. L+R L=2000mm
72-195170 szt. L+R L=3000mm
72-298140 szt. L+R L=6000mm

SPRZĘGŁO
do łączenia prętów sterujących Ø8mm, stal ocynkowana

nr esco j.m.

72-195243 szt.

PROWADNICA PRĘTÓW STERUJĄCYCH Ø 8mm
Wykonane z tworzywa sztucznego.

nr esco j.m. DIN

72-195316 szt. L+R
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PROFIL MASKUJĄCY

nr esco j.m. DIN kolor wariant Długość

72-195197 szt. L+R Al-EV1 L=2000mm obustr. 45º
72-195502 szt. L+R Al-c.brąz L=2000mm obustr. 45º
72-278394 szt. L+R RAL 9016 L=2000mm obustr. 45º
72-313998 szt. L+R RAL 9010 L=2000mm obustr. 45º
72-195200 szt. L+R Al-EV1 L=3000mm obustr. 45º
72-195510 szt. L+R Al-c.brąz L=3000mm obustr. 45º
72-278408 szt. L+R RAL 9016 L=3000mm obustr. 45º
72-314005 szt. L+R RAL 9010 L=3000mm obustr. 45º
72-298158 szt. L+R Al-EV1 L=6000mm brak
72-298166 szt. L+R Al-c.brąz L=6000mm brak
72-298174 szt. L+R RAL 9016 L=6000mm brak
72-299596 szt. L+R RAL 9010 L=6000mm brak
72-298182 szt. L+R Al-surowy L=6000mm brak

72.11

DODATKOWY PUNKT RYGLUJĄCY DO OL90
Dodatkowe ryglowanie po stronie dźwigni sterującej oraz po stronie 
przeciwległej do uchwytu z dodatkowym narożnikiem transmisyjnym.
Minimalne zapotrzebowanie miejsca podwyższa się:
o 4mm przy profilach z przylgą
o 6mm przy profilach zlicowanych
wysokość przylgi 0-17mm

nr esco j.m. DIN kolor

72-249360 KPL. L+R Al-EV1
72-249378 KPL. L+R Al-c.brąz
72-249386 KPL. L+R RAL 9016
72-333476 KPL. L+R RAL 9010

PRZEKŁADNIA KĄTOWA  FZ 90 DO OL 90
Narożnik transmisyjny za zintegrowaną przekładnią kątową z możliwością 
przyłczenia korby.
Minimalna szerokość skrzydła 380mm
Pręt Ø 8mm, skok 54mm (możliwe ograniczenia skoku)
Szerokość otwarcia ok. 170mm

nr esco j.m. DIN

72-304603 szt. L
72-304611 szt. R
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PRZEKŁADNIA PIONOWA FZ 91
Z możłiwością przyłączenia korby.
Minimalna szerokość skrzydła 380mm
Skok 54mm (możliwe ograniczenie skoku)
Szerokość otwarcia ok. 170mm

nr esco j.m. DIN wariant

72-333484 szt. L+R z narożnikiem transmisyjnym
72-304620 szt. L+R bez narożnika transmisyjnego

72.12

PRZEKŁADNIA FZ 92
Do okien trapezowych i trójkątnych
Do okien prostokątnych stosowana także jako przekładnia pozioma z 
możliwościa przyłączenia korby.
Skok 54mm (możliwe ograniczenia skoku)
Szerokość otwarcia ok. 170mm

nr esco j.m. DIN kolor

72-304638 szt. L+R ocynkowana
72-304646 szt. L+R ocynkowana

ZESTAW DODATKOWY
Do montażu obrotowej dźwigni sterującej OL90.
Do montażu na wąskich ramach z ościeżnicami.

nr esco j.m. DIN kolor

72-209309 KPL. L+R Al-EV1
72-225851 KPL. L+R Al-c.brąz
72-249351 KPL. L+R RAL 9016
72-335487 KPL. L+R RAL 9010
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ZABEZPIECZENIE DŹWIGNI STERUJĄCEJ
Do montażu nawierzchniowego otwieracza OL90 z podkładką i zamkiem.

nr esco j.m. DIN

72-168580 szt. L+R

72.13

KORBA SKŁADANA ZE ZŁĄCZKĄ
Z elementem sprzęgającym stożkowym, długość po wyprostowaniu 
1400mm

nr esco j.m. DIN kolor

72-153753 szt. L+R Al-EV1
72-203467 szt. L+R Al-c.brąz
72-326216 szt. L+R RAL 9016

TRZPIEŃ
Do obsługi korby przegubowej, 4x20mm

nr esco j.m. DIN

72-306681 szt. L+R

KORBA SKŁADANA Z ZATRZASKIEM
Z naściennym uchwytem zatrzaskowym.
Długość po wyprostowaniu 1400mm.

nr esco j.m. DIN kolor

72-153761 szt. L+R Al-EV1
72-203475 szt. L+R Al-c.brąz
72-303615 szt. L+R RAL 9016
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KORBA PRZEGUBOWA STAŁA Z TRZPIENIEM
Długość po wyprostowniu 380mm.

nr esco j.m. DIN kolor

72-237060 szt. L+R srebrny
72-237108 szt. L+R c.brąz
72-326224 szt. L+R RAL 9016

72.14

TRZPIEŃ
Trzpeiń 4x16mm

nr esco j.m. DIN

72-306673 szt. L+R

RURA DO KORBY PRZEGUBOWEJ
Długość 6000mm, Ø15,5x1,7

nr esco j.m. DIN kolor

72-237531 szt. L+R Al-EV1
72-237540 szt. L+R Al-c.brąz
72-326232 szt. L+R RAL 9016
72-239348 szt. L+R Al-surowy

RURKA DO KORBY PRZEGUBOWEJ
Wykonywana na wymiar.

nr esco j.m. DIN kolor

72-238066 MB. L+R Al-EV1
72-238058 MB. L+R Al-c.brąz
72-326240 MB. L+R RAL 9016
72-237043 mb. L+R Al-surowy
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UCHWYT ZATRZASKOWY NAŚCIENNY
Wykonany z tworzywa sztucznego.

nr esco j.m. DIN kolor

72-233323 szt. L+R srebrny
72-233331 szt. L+R brązowy
72-326259 szt. L+R RAL 9016

72.15

ELEMENT SPRZĘGAJĄCY STOŻKOWY

nr esco j.m. DIN kolor

72-237183 szt. L+R ocynkowany
72-237191 szt. L+R Al-c.brąz

PRZEGUB
Do przekładni pionowych i poziomych z przegubem krzyżakowym.

nr esco j.m. DIN kolor

72-326267 szt. L+R ocynkowany
72-326275 szt. L+R czarny

ELASTYCZNE CIĘGNO DO OMIJANIA GZYMSU
Włącznie z prowadzeniami i płytami do mocowania na kołki. Maksymalna 
szerokość szkrzydła 1200mm. Dla każdego skrzydła konieczne jest jedno 
cięgno.

nr esco j.m. DIN kolor wariant

72-267287 KPL. L+R szary 700mm
72-267295 KPL. L+R brązowy 700mm
72-323250 KPL. L+R biały 700mm
72-267309 KPL. L+R szary 1000mm
72-267317 KPL. L+R brązowy 1000mm
72-323268 KPL. L+R biały 1000mm
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PRZENIESIENIE NAPĘDU
Stosowane w konstrukcjach stalowo-ryglowych, z maskownicą i 
końcówkami.
Nadaje się wyłącznie do OL90.
Minimalne zapotrzebowanie miejsca w mm od górnej krawędzi narożnika 
transmisyjnego 342+S, sterowanie za pomocą dźwigni ręcznej, przekładni 
lub silnika elektrycznego.

nr esco j.m. DIN kolor wariant

72-315613 szt. L+R Al-EV1 T=0-75mm
72-315621 szt. L+R Al-c.brąz T=0-75mm
72-315648 szt. L+R RAL 9010 T=0-75mm
72-315630 szt. L+R RAL 9016 T=0-75mm
72-315656 szt. L+R Al-EV1 T=0-150mm
72-315664 szt. L+R Al-c.brąz T=0-150mm
72-315680 szt. L+R RAL 9010 T=0-150mm
72-315672 szt. L+R RAL 9016 T=0-150mm

72.16

PRZENIESIENIU NAPĘDU, KĄTOWE
Dla napędu okiennego, dla pręta Ø10mm

nr esco j.m. kolor

72-121584 szt. ocynkowany
72-217247 szt. c.brąz

ZESTAW DODATKOWY
Stosowany do przesunięcia napędu kątowego przy zastosowaniu OL90.

nr esco j.m. kolor

72-232297 szt. ocynkowany
72-232300 szt. c.brąz
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ŁACZNIK ŚRODKOWY DO OKIEN  OL90 N
Łącznik środkowy dla dwóch okien uchylnych położonych obok siebie lub 
jedno nad drugim przy zastosowaniu jednej dźwigni ręcznejwymiar X=20mm 
(przy napędzie silnikiem 36mm) Maksymalnie 5 skrzydeł.

nr esco j.m. kolor

72-333492 szt. Al-EV1
72-333506 szt. Al-c.brąz
72-333514 szt. RAL 9016

72.17

ZAŚLEPKA
Tylko do skrzydeł uchylnych położonych obok siebie.

nr esco j.m. kolor

72-333522 szt. czarny
72-333530 szt. RAL 9016

NAROŻNIK TRANSMISYJNY

nr esco j.m. kolor

72-195278 szt. ocynkowany

NAROŻNIK TRANSMISYLNY DO OL 90
Regulowany w zakresie 90° do 160°. Do okien skośnych.

nr esco j.m. kolor

72-265977 szt. ocynkowany
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NOŻYCE DO OKIEN ODCHYLANYCH NA ZEWNĄTRZ

Zastosowanie:
- do pionowo wbudowanych okien odchylanych na zewnątrz
- głębokość niezlicowania płaszczyzny skrzydła i ościeżnicy od 0 do 60mm
- do zastosowania z dźwignią ręczną, korby albo siłownikiem umieszczo-
nych na prawej albo lewej krawędzi okna

nr esco j.m. DIN kolor wariant

72-787876 szt. L Al-EV1 0-30mm
72-880710 szt. R Al-EV1 0-30mm
72-857556 szt. L RAL 9016 0-30mm
72-857564 szt. R RAL 9016 0-30mm
72-839019 szt. L Al-EV1 31-60mm
72-839027 szt. R Al-EV1 31-60mm
72-839035 szt. L RAL 9016 31-60mm
72-839043 szt. R RAL 9016 31-60mm

72.18

OTWIERACZ NAŚWIETLA DO SKRZYDEŁ Z ŁUKIEM
PÓŁKOLISTYM I ODCINKOWYM
Kąt mniejszy niż 150º; ciężar skrzydła maksymalnie 80kg
obiciążenie maksymalne 30kg/m²
Szerokość skrzydła (a)
500-1300mm (1 uchwyt nożycowy)
1300-2400mm (2 uchwyty nożycowe)
Wysokość skrzydła (b)
dla okien z łukiem półkolistym 
                  300-400mm - Do 12mm; od 400mm - Do 10-12mm
dla okien z łukiem odcinkowym
                  250-300mm - Do 16mm; 300-400mm -Do 12-16mm;
                  od 400mm Do 10-16mm
Ds dla ł.półkolistego 10mm, dla odcinkowego w zalezności od okna
CH - min. 311mm, wartości Ds, y - odczytywane z wykresu

nr esco j.m. kolor wariant

72-268410 KPL. AL-EV1 700mm
72-268429 KPL. Al-c.brąz 700mm
72-268437 KPL. RAL 9016 700mm
72-268453 KPL. AL-EV1 1000mm
72-268461 KPL. Al-c.brąz 1000mm
72-268470 KPL. RAL 9016 1000mm
72-333557 KPL. Al-EV1 1250mm
72-333565 KPL. Al-c.brąz 1250mm
72-333573 KPL. RAL 9016 1250mm
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OTWIERACZ DO NAŚWIETLI OL 100 BEZ BLOKAD
nawierzchniowy, do skrzydeł uchylanych do wewnątrz z wymuszana 
blokadą, bez prętów sterujących i profili maskujących
otwarcie okna ok. 260mm przy skoku 66mm
szerokość skrzydła 600-1200mm
maksymalny ciężar skrzydła 200kg

nr esco j.m. DIN kolor

72-237817 KPL. L+R Al-EV1
72-237825 KPL. L+R Al-c.brąz
72-267848 KPL. L+R RAL 9016

72.19

OTWIERACZ DO NAŚWIETLI OL 100
Z BLOKADĄ WYPIĘCIA
nawierzchniowy; do skrzydeł uchylanych do wewnątrz z wymuszoną 
blokadą, bez prętów sterujących i profili maskujących 
otwarcie okna ok. 260mm przy skoku 66mm
szerokość skrzydła: 600-1200mm
maksymalny ciężar skrzydła: 200kg

nr esco j.m. DIN kolor

72-267856 KPL. L+R Al-EV1
72-267864 KPL. L+R Al-c.brąz
72-267872 KPL. L+R RAL 9016

OTWIERACZ DO NASWIETLI OL 100
DO OKIEN SKOŚNYCH
nawierzchniowy, z ruchomym podparciem skrzydła, z możliwością regulacji 
kąta wygięcia od 90° do 136° narożnika transmisyjnego, do skrzydeł uchyla-
nych do wewnątrz z wymuszonym ryglowaniem, bez prętów sterujacych i 
profili maskujących
otwarcie okna ok. 260mm przy skoku 66mm
długość ukośnego ramienia 816-1200mm
maksymalny ciężar skrzydła: 200kg

nr esco j.m. DIN kolor

72-267899 KPL. L+R Al-EV1
72-267902 KPL. L+R Al-c.brąz
72-267910 KPL. L+R RAL 9016
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DODATKOWE NOŻYCE DLA OL100
BEZ BLOKADY WYPIĘCIA
do skrzydeł o szerokości:
1200-2400mm (1 uchwyt dodatkowy)
2400-3600mm (2 uchwyty dodatkowe)

nr esco j.m. kolor

72-237833 KPL. Al-EV1
72-237841 KPL. Al-c.brąz
72-267937 KPL. RAL 9016

72.20

DODATKOWE NOŻYCE DO OL 100
Z BLOKADĄ WYPIĘCIA
do skrzydeł o szerokości:
1200-2400mm (1 nożyce)
2400-3600mm (2 nożyce)

nr esco j.m. kolor

72-267945 KPL. AL-EV1
72-267953 KPL. AL-c.brąz
72-267961 KPL. RAL 9016

ZAŚLEPKA NA KOŃCÓWKĘ NOŻYC OL 100

nr esco j.m. kolor

72-243132 szt. Al-EV1
72-243140 szt. Al-c.brąz
72-267970 szt. RAL 9016

PRĘT STERUJĄCY I DRĄŻEK POPRZECZNY
pręt Ø12, stal ocynkowana

nr esco j.m. wariant

72-237850 szt. 2000mm
72-237868 szt. 3000mm
72-295884 szt. 6000mm
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SPRZĘGŁO DLA DRĄŻKÓW
do podłączenia drążków poprzecznych Ø12mm, stal ocynkowana

nr esco j.m.

72-237965 szt.

72.21

PROWADNICA PRĘTÓW STERUJĄCYCH Ø12mm
tworzywo sztuczne

nr esco j.m.

72-243159 szt.

PROFIL MASKUJACY DO OL100

nr esco j.m. kolor wariant Długość

72-237892 szt. Al-EV1 2000mm obustr. 45°
72-237906 szt. Al-c.brąz 2000mm obustr. 45°
72-310735 szt. RAL 9016 2000mm obustr. 45°
72-237914 szt. Al-EV1 3000mm obustr. 45°
72-237922 szt. Al-c.brąz 3000mm obustr. 45°
72-310743 szt. RAL 9016 3000mm obustr. 45°
72-295892 szt. Al-EV1 6000mm brak
72-295906 szt. Al-c.brąz 6000mm brak
72-295922 szt. RAL 9016 6000mm brak
72-295914 szt. 6000mm brak

DODATKOWE RYGLOWANIE
przy montażu po stronie dźwigni sterującej 
drugi raz po stronie przeciwnej do dźwigni z dodatkowym narożnikiem trans-
misyjnym

nr esco j.m. kolor

72-267996 szt. Al-EV1
72-268003 szt. Al-c.brąz
72-268011 szt. RAL 9016
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DŹWIGNIA STERUJĄCA RĘCZNA
skok 42mm dla zasięgu otwarcia 190mm

nr esco j.m. kolor

72-268054 St. Al-EV1
72-268062 szt. Al-c.brąz
72-268070 szt. RAL 9016

72.22

PRZEKŁADNIA KĄTOWA FZ100 do OL100
z możliwością podłączenia korby
narożnik transmisyjny giętki do okien skośnych
wymagane tylko 10 obrotów dla całkowitego otwarcia na ok. 260mm
skok 66mm
możliwe ograniczenie skoku
szerokość otwarcia do ok. 150mm
pręt Ø12, mocowany wprost

nr esco j.m. DIN

72-314501 szt. L+R

PRZEKŁADNIA PIONOWA FZ 101 DO OL 100
z mozliwością podłączenia korby
wymagane tylko 10 obrotów dla całkowitego otwarcia na ok. 260mm
skok 66mm
możliwe ograniczenie skoku dla zasięgu otwarcia ok. 150mm
pręt Ø12mm, mocowany wprost

nr esco j.m. DIN

72-314510 szt. L+R



OTWIERACZE DO NA WIETLI

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 12/2010

NARO NIK TRANSMISYJNY dla OL100
z mo liwo wygi cia okien sko nych
k t ugi cia 90-136°

nr esco j.m. kolor

72-313408 szt. ocynkowany

72.23

NO YCE BEZPIECZE STWA
DO OTWIERACZA N WIETLI
do pionowo zabudowanych okien uchylnych, do zabudowy ukrytej; 
wysoko skrzyd a min. 300mm; rowek EURO

nr esco j.m. DIN kolor

70-298204 szt. L+R ocynkowany

PODK ADKA DO PROFILI SKRZYDE

nr esco j.m. a b c

72-308463 szt. 4 14 53

72-308471 szt. 5 14 53

72-298220 szt. 7 12 53

72-335495 szt. 8 12 53

72-335509 szt. 9 12 53

PODK ADKA DO PROFILI RAM

nr esco j.m. a b c

72-333646 szt. 3 8 90

72-308480 szt. 5 10 90
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NOŻYCE ZABEZPIECZAJĄCE FPS DO OL90/OL100
do otwieraczy naświetli
umożliwiają wygodne czyszczenie okien w pozycji skrajnej 
Rowek typu EURO

nr esco j.m. DIN wariant

72-333654 KPL. L+R 320-559mm
72-339040 KPL. L+R 520-769mm
72-339059 KPL. L+R 720-2000mm

72.24

NAPĘD ELEKTRYCZNY TYP FA 121R EV1
do sterowania otwieraczem naświetli (nawierzchniowym lub ukrytym), do 
równoległego połączenia z przekaźnikiem bez elementów mocujących.
Dane techniczne
napięcie znamiomowe: 230V AC/50Hz
prąd znamionowy:          0,22A
pobór mocy:                    48W
prędkość przy 300N:      0,8mm/sek
skok:                                 max. 66mm
ciężar skrzydła:               max. 110kg
max. ilość napędów
na jeden przełącznik:     10 szt.
rodzaj ochrony:                IP50 tylko do suchych pomieszczeń
kabel przyłączeniowy:    4x0,75mm² do 1,5mm²
dla wersji 1200N max. szerokość skrzydła 3600mm
ilość nożyc: max. 3
dla wersji 1500N max. szerokość skrzydła 4000mm
ilość nożyc: max. 4

nr esco j.m. kolor wariant

72-277274 szt. Al-EV1 1200N
72-277282 szt. Al-c.brąz 1200N
72-277290 szt. RAL 9016 1200N
72-325929 szt. RAL 9010 1200N
72-277568 szt. AL-surowy 1200N
72-380040 szt. Al-EV1
72-385018 szt. Al-c.brąz 1500N
72-385026 szt. RAL 9016 1500N
72-385034 szt. RAL 9010 1500N
72-385042 szt. Al-surowy 1500N
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SPRZEGŁO DO NAPĘDU FA 121R
DLA OL90
stal ocynkowana

nr esco j.m. wariant

72-247189 KPL. Φ8mm

72.25

SPRZEGŁO DO NAPĘDU FA 121R
DLA OL100
stal ocynkowana

nr esco j.m. wariant

72-251712 KPL. Φ12mm

PRZEŁĄCZNIK STERUJĄCY KLAWISZOWY
zamknięte/otwarte, tylko do pomieszczeń suchych, 230V, 600W
wykonanie z białego tworzywa sztucznego

nr esco j.m. wariant

72-137693 szt. natynkowy
72-137707 szt. podtynkowy

KABEL TESTOWY DO SIŁOWNIKÓW

Zastosowanie:
- do testowania siłowników KM 40 i FA 121 na 230V

Własności:
- zasilanie 230V
- przełącznik do sterowania (na przewodzie)
- wtyczka do napędów KM 40 i FA 121
- długość 5m

nr esco j.m.

72-254916 szt.
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NAPĘD ELEKTRYCZNY DO OKIEN
typ E 212R1 i 212R
do strowania otwieraczami naświetli (nawierzchniowe lub ukryte) bez ele-
mentów mocujących
Dane techniczne
napięcie znamiomowe: 230V AC/50Hz
prąd znamionowy:          0,4A
pobór mocy:                    90W
siła ciągu/docisku:         1200N
skok nastawny:              42-66mm
ciężar skrzydła:               max. 110kg
czas działania -50mm:  ok. 30sek
max. ilość napędów
na jeden przełącznik:     6 szt.
rodzaj ochrony:                IP52 tylko do suchych pomieszczeń
 

Siłownik Geze E 212R1
wskazany do sterowania grupowego z jednego miejsca, przyłącze 4 pin

nr esco j.m. kolor

72-319805 szt. Al-EV1
72-319813 szt. Al-c.brąz
72-319821 szt. RAL 9016

Siłownik Geze E 212R
wskazany do sterowania grupowego z wielu miejsc, przyłącze 5 pin

nr esco j.m. kolor

72-298247 szt. Al-EV1
72-298263 szt. Al-c.brąz
72-298271 szt. RAL 9016

72.26

SPRZĘGŁO
do łączenia prętów sterujących Ø8mm, stal ocynkowana

sprzęgło do OL 90
nr esco j.m.

72-195243 szt.

Sprzęgło do OL100
nr esco j.m.

72-298255 szt.
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NOŻYCE OL 90 DO OKIEN SKOŚNYCH
bez blokady wypięcia
z ruchomym podparciem skrzydła
nawierzchniowy, do skrzydeł ukosnych, uchylanych do wewnątrz
maksymalna szerokość skrzydła 1200mm
maksymalny ciężar skrzydła 80kg

nr esco j.m. kolor

72-268259 szt. Al-EV1
72-268267 szt. Al-c.brąz
72-325937 szt. RAL 9010
72-268275 szt. RAL 9016

72.27

NOŻYCE OL100
bez ryglowania w pozycji zawieszonej
do okien trójkątnych i trapezowych, napędów elektrycznych, narożników 
transmisyjnych, lub przekładni pionowych z ruchomym podparciem skrzydła, 
nawierzchniowy
maksymalna szerokość skrzydła 1200m
maksymalny ciężar skrzydła 200kg

nr esco j.m. kolor

72-253928 szt. Al-EV1
72-253936 szt. Al-c.brąz
72-268402 szt. RAL 9016

UCHWYT NOŻYCOWY OL90
bez ryglowania w pozycji zawieszonej
do okien trójkątnych i trapezowych, napędów elektrycznych, narożników 
transmisyjnych, lub przekładni pionowych z ruchomym podparciem skrzydła, 
nawierzchniowy
maksymalna szerokość skrzydła 1200m
maksymalny ciężar skrzydła 80kg

nr esco j.m. kolor

72-340111 szt. Al-EV1
72-340120 szt. Al-c.brąz
72-340138 szt. RAL 9016
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NAPĘD  TRZPIENIOWY TELESKOPOWY
w osłonie z rury mosiężnej
długość skoku:                         285mm
przy wymiarze zabudowy:       36mm
obciążenie maksymalne:         400N 
wychylenie:                              6mm

nr esco j.m. DIN

72-229660 KPL. L+R

72.28

NAPĘD TRZPIENIOWY TELESKOPOWY
z odkrytym trzpieniem
długość skoku:                         285mm
przy wymiarze zabudowy:       36mm
obciążenie maksymalne:         400N 
wychylenie:                              12mm

nr esco j.m. DIN

72-242470 szt. R+L

KORBA Z HAKIEM
do napędu trzpieniowego teleskopowego

nr esco j.m. DIN wariant

72-229679 szt. L+R L=1500mm
72-237574 szt. L+R L=2000mm

SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY TRZPIENIOWY
z przekaźnikiem i kablem zakończonym wtyczką, do okien odchylanych, 
obrotowych, połaciowych i świetlików
Dane techniczne
napięcie znamionowe: 230V AC/50Hz; prąd namionowy: 0,7A
pobór mocy: ok.150W; siła przesuwu: 500N
długość skoku: 300mm; wysokość skrzydła: min. 500mm  
rodzaj ochrony: IP54
przyłącze z wyłącznikiem krańscowym: 4x0,75mm²
max. ilość napędów na przełącznik: 5 sztuk

nr esco j.m.

72-237582 KPL.
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75 mm Max

OTWIERACZ NAŚWIETLA NEWTON
Sznurkowy

- minimalna szerokość skrzydła 400mm
- maksymalna szerokość skrzydła 1500mm
- minimalna wysokość skrzydła 350mm
- maksymalana wysokość skrzydła 1600mm
- maksymalny ciężar skrzydła 80kg
- standardowa długość sznurka 3m

Otwieracz naświetla
nr esco j.m. DIN kolor

72-476420 szt. L+R RAL 9005
72-472697 szt. L+R RAL 9010

Osłona
nr esco j.m. DIN kolor

72-472700 szt. L+R RAL 9005
72-472719 szt. L+R RAL 9010

Dodatkowy sznurek 6m
nr esco j.m. DIN kolor

72-476439 szt. L+R czarny
72-476447 szt. L+R biały

SP

L 400   500    600   700    800   900  1000 1100 1200 1300 1400 1500

41     41     38     32      27    23      20     18     16    14      13     12

SP - maksymalna grubość szkła w odniesieniu do szerokości skrzydła L

72.29
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Prze³¹cznik klawiszowy 10A/230V AC

Zastosowanie:
- do sterowania si³ownikami
- tylko do pomieszczeñ suchych

W³asnoœci:
- dwa klawisze steruj¹ce
- automatyczna blokada nieaktywnego klawisza, uniemo¿liwia

jednoczesne uruchomienie funkcji zamykania i otwierania
- wersja natynkowa i potrynkowa

Parametry:
- napiêcie 230V AC
- max. obci¹¿enie 10A

jm. wykonanie opis

77 -
77 -

137693
137707

kpl.
kpl.

szare PVC
szare PVC

Prze³¹cznik klawiszowy natynkowy 10A/230V AC
Prze³¹cznik klawiszowy podtynkowy 10A/230V AC

nr esco

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 77. .0043
stan: 03.2006

Prze³¹cznik obrotowy 10A/24V DC

Zastosowanie:
- do sterowania si³ownikami

W³asnoœci:
- konstrukcja wy³¹cznika, uniemo¿liwia wciœniêcie jednoczesne

uruchomienie funkcji otwierania i zamykania
- wersja natynkowa i potrynkowa

Parametry:
- napiêcie 24V DC
- max. obci¹¿enie 10A

jm. wykonanie opis

77 -
77 -

409910
409405

kpl.
kpl.

bia³e PVC
bia³e PVC

Prze³¹cznik obrotowy natynkowy 10A/24V AC
Prze³¹cznik obrotowy podtynkowy 10A/24V AC

nr esco



jm.

jm.

wykonanie

wykonanie

opis

opis

77 - 718866

77 - 718874

szt.

szt.

Bia³e PVC

Bia³e PVC

Prze³¹cznik klawiszowy natynkowy 10A/250V AC

Prze³¹cznik klawiszowy natynkowy 10A/250V AC

nr esco

nr esco

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
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stan: 10
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Prze³¹cznik klawiszowy 10A/250V AC

Prze³¹cznik klawiszowy 10A/250V AC

Zastosowanie:
- do sterowania si³ownikami 230V AC
- tylko do pomieszczeñ suchych IP 20

Zastosowanie:
- do sterowania si³ownikami 230V AC
- tylko do pomieszczeñ suchych IP 44

W³asnoœci:

Parametry:

- dwa klawisze steruj¹ce OTWÓRZ ZAMKNIJ
- automatyczne roz³¹czenie w przypadku jednoczesnego

uruchomienia funkcji zamykania i otwierania
- pod³¹czenie przewodów za pomoc¹ szbkoz³¹czek
- obudowa natynkowa

- napiêcie 230V AC
- max. obci¹¿enie 10A
- wymiary 60x60x37mm (SxWxG)

W³asnoœci:

Parametry:

- dwa klawisze steruj¹ce OTWÓRZ ZAMKNIJ
- automatyczne roz³¹czenie w przypadku jednoczesnego

uruchomienia funkcji zamykania i otwierania
- pod³¹czenie przewodów za pomoc¹ zacisków œrubowych
- obudowa natynkowa

- napiêcie 230V AC
- max. obci¹¿enie 10A
- wymiary 59x69x48mm (SxWxG)



Odbiornik radiowy 2-kana³owy z kodem krocz¹cym

Zastosowanie:
- do zdalnego sterowania si³ownikami elektrycznymi
- do zdalnego sterowania wybranych funkcji w napêdach EscoMatic
- do zdalnego sterowania wybranych funkcji w kontroli dostêpu

Zastosowanie:
- pilot 2-kana³owy do wspó³pracy z odbiornikami radiowymi

2-kana³owymi

W³asnoœci:
- dwa niezale¿ne kana³y steruj¹ce
- superheterodyna
- mo¿liwoœæ zaprogramowania do 7 pilotów z kodem krocz¹cym
- obudowa natynkowa bia³a PVC
- w zale¿noœci od wersji kana³ bistabilny lub monostabilny

Parametry:
- napiêcie zasilania 230V AC
- max. obci¹¿enie styków przekaŸników 10A / 230V AC
- zasiêg do 100 m. w terenie otwartym

W³asnoœci:
- naciœniêcie przycisku powoduje prze³¹czenie stanu

wyjœcia NO/NC odpowiedniego kana³u w odbiorniku radiowym
- superheterodyna

Parametry:
- napiêcie zasilania 12V DC (bateria)
- zasiêg do 100 m. w terenie otwartym przy sprawnej baterii

jm.

jm. wykonanie

opis

opis

77 - 705160
77 643688-

77 - 643696

kpl.
kpl.

Kpl. Czarny PVC

Odbiornik radiowy 2-kana³owy M/B 230V/AC
Odbiornik radiowy 2-kana³owy B/B 230V/AC

Pilot radiowy 2-kana³owy

nr esco

nr esco

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 77. .0144
stan: 10.2006

Pilot 2-kana³owy do odbiornika radiowego
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Odbiornik Midi z przełącznikiem kodowym

Zastosowanie:
- do obsługi od 1 do 4 komend

Kodowanie:
- poprzez przełącznik kodowy w urządzeniu

Parametry:
- napięcie zasilające 230V AC
- 2 zestyki przełączne, 2 zestyki zwierne
- obudowa z tworzywa sztucznego, szara

jm. opis
77 - 803191 kpl. Odbiornik Midi 4-kanałowy

nr esco

Odbiornik Mini z przełącznikiem kodowym

Zastosowanie:
- do obsługi od 1 do 4 komend

Kodowanie:
- poprzez przełącznik kodowy w urządzeniu

Parametry:
- napięcie zasilające 12-24V AC/DC
- 4 styki przełączne
- obudowa z tworzywa sztucznego, szara

jm. opis
77 - 803192 kpl. Odbiornik Mini 4-kanałowy

nr esco

Sterownik radiowy - nawierzchniowy
Zastosowanie:
- do sterowania siłownikami 230V lub 24V w zależnści od wariantu

Kodowanie:
- poprzez przełącznik kodowy w urządzeniu

Parametry:
- napięcie zasilające 230 V AC (+/- 10%), 50 Hz lub 24V DC
- pobór prądu sterowania 0,4 W Standby i tryb pracy
- czas ruchu siłownika max. 90 sekund
- odbiornik radiowy 434 Mhz
- miejsce w pamięci na kody radiowe 3 nadajniki (góra/dół)
                                                            2 czujniki radiowe
- antena odbiorcza drutowa 165 mm
- temperatura pracy 0°C do +50°C
- temperatura przechowywania -20°C do +70°C 
- wilgotność względna max. 95%, nie skondensowana
- obudowa z tworzywa sztucznego, szara

jm. opis
77 - 377422 kpl. Sterownik radiowy 230V

nr esco

77 - 80321 1 kpl. Sterownik radiowy 24V
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Czujniki pogodowe



�



jm.

jm.

wykonanie opis

opis

77 - 705543

77 - 644994

szt.

Kpl.

Bia³e PVC Centrala pogodowa 4-grupowa

Czujnik wiatru i deszczu

nr esco

nr esco

Centrala pogodowa 4-grupowa

Czujnik wiatru i deszczu

Zastosowanie:
- do sterowania si³ownikami 230V AC
- do sterowania dowolnych urz¹dzeñ elektrycznych

(styki bezpotencja³owe)

Zastosowanie:
- wspó³praca z central¹ pogodow¹ nr 77-705543

W³asnoœci:

Parametry:

- mo¿liwoœæ niezale¿nego sterowania 4 grupami wentylacji
- automatyczne zamykanie okien w przypadku zadzia³ania czujnika wiatru lub deszczu
- mo¿liwoœæ pod³¹czenia przycisków steruj¹cych OTWÓRZ ZAMKNIJ
- regulowany próg zadzia³ania czujnika wiatru
- automatyczna blokada otwarcia okien po ust¹pieniu stanu alarmowego (8 min.)
- mo¿liwoœæ sterowania dowolnych urz¹dzeñ elektrycznych (styki bezpotencja³owe)
- wspó³praca z czujnikiem deszczu i wiatru nr 77-644994

- napiêcie zasilania: 230V/AC ± 10% 50Hz
- 4 grupy przewietrzania: 4 x 230VAC, 6A
- temperatura pracy: -5 ÷ + 40°C
- napiêcie pracy dla dodatkowych urz¹dzeñ: 24VDC
- obudowa: PVC RAL 7035 (szara)
- stopieñ ochrony: IP 55
-·wymiary: 190 x 140 x 70 mm
- masa: 0,9 kg
- temperatura pracy: -5C do +40C

W³asnoœci:

Parametry:

- czujnik deszczu montowany pod k¹tem 45° przy pomocy konsoli
- podgrzewane pole czujnika deszczu
- modu³ steruj¹cy do czujnika wiatru wbudowany w modu³ czujnika deszczu

(nie mo¿na pod³¹czyæ osobno czujnika wiatru do centrali)
-

-

regulacji si³y wiatru w zakresie 0÷15 m/s za pomoc¹ 15 stopniowego prze³¹cznika

zasilanie: 24÷30 VDC / 0,2 A
- obudowa: PVC RAL 7035 (szary)
- stopieñ ochrony: IP 56
- wymiary: 100 x 100 x 50 mm
- masa: 0,4 kg
- temperatura pracy: -25°C do +60°C

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 77. .0444
stan: 10.2006
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Centrala pogodowa 4-grupowa z akcesoriami

Zastosowanie:
- do sterowania si³ownikami 230V AC
- do sterowania dowolnych urz¹dzeñ elektrycznych

(styki bezpotencja³owe)

W³asnoœci:

Parametry:

- mo¿liwoœæ niezale¿nego sterowania 4 grupami wentylacji
(opcja dostêpna tylko przy sterowaniu pilotem)

- mo¿liwoœæ zdalnego sterowania okien przy pomocy pilota na podczerwieñ
- mo¿liwoœæ pod³¹czenia zamiennie z pilotem przycisku

steruj¹cego OTWÓRZ ZAMKNIJ (steruje wszystkimi grupami
jednoczeœnie)

- automatyczne zamykanie okien w przypadku zadzia³ania
czujnika wiatru lub deszczu

- regulowany próg zadzia³ania czujnika wiatru
- mo¿liwoœæ sterowania dowolnych urz¹dzeñ elektrycznych

(styki bezpotencja³owe)
- mo¿liwoœæ pod³¹czenia termostatu do automatycznego otwierania okien
- sekwencyjne uruchamianie grup wentylacji (mniejsze skoki poboru pr¹du)

- napiêcie zasilania: 230V/AC ± 10% 50Hz
- max. obci¹¿enie dla jednej grupy: 1,7A/250V/AC 50Hz
- max. pobór pr¹du przy max. obci¹¿eniu: 7A

jm. opis

77 - 670120 szt. Modu³ centrali pogodowej 4-grupowe CRM2

nr esco

Przycisk otwórz/zamknij

Przycisk otwórz/zamknij
odbiornik do pilota

Termostat

Czujnik deszczu

Czujnik wiatru

Pilot IR Si³ownik
³añcuchowy

Si³ownik
³añcuchowy

Si³ownik
wrzecionowy

Si³ownik
wrzecionowy

Grupy wentylacji

Modu³ centrali pogodowej 4-grupowej CRM2



jm.

jm.

jm.

jm.

jm.

opis

opis

opis

opis

opis

77 - 670146

77 - 670162

77 - 670170

77 - 670189

77 - 670154
77 - 719269

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.

Odbiornik KP z przyciskami steruj¹cymi do centrali CMR2

Termostat TH

Czujnik deszczu RS

Czujnik deszczu RS

Pilot RC do zdalnego sterowania do centrali CMR2
Uchwyt do monta¿u pilota RC na œcianie

nr esco

nr esco

nr esco

nr esco

nr esco

Odbiornik KP z przyciskami

Termostat TH

Czujnik deszczu RS

Czujnik wiatru WS

Pilot RC do zdalnego sterowania

Zastosowanie:
- zintegrowany modu³ do sterowania centrali CMR2

Zastosowanie:
- do automatycznego otwierania okien w centrali CMR2

Zastosowanie:
- do automatycznego zamykania okien w centrali CMR2 w przypadku opadów deszczu

Zastosowanie:
- do automatycznego zamykania okien w centrali CMR2 w przypadku silnego wiatru

Zastosowanie:
- do sterowania centrali CMR2 (konieczny odbiornik KP)

W³asnoœci:
- przycisk do wyboru grupy wentylacji
- sygnalizacja diodowa aktywnej grupy
- przyciski steruj¹ce OTWÓRZ ZAMKNIJ
- odbiornik IR dla pilota nr 77-670154

W³asnoœci:
- p³ynna regulacja czu³oœci

W³asnoœci:
- czujnik z podgrzewan¹ p³ytk¹ sensora

W³asnoœci:
- regulowany skokowo w panelu centrali próg zadzia³ania odpowiadaj¹cy skali Beaufort’a

W³asnoœci:
- przycisk do wyboru grupy wentylacji
- sygnalizacja diodowa aktywnej grupy
- przyciski steruj¹ce OTWÓRZ ZAMKNIJ
- wspó³pracuje z odbiornikiem KP nr 77-670146
- zasiêg do 10m

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 77. .0644
stan: 10.2006
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Siłownik wrzecionowy
500N

Zastosowanie:

- do otwierania okien
- uchylnych do wewnątrz, na zewnątrz
- okien połaciowych
- świetlików

Własności:

- duża siła wypychania
- cicha praca
- zwarta konstrukcja

Parametr

Napięcie znamionowe:
Prąd znamionowy:

Moc:
Max. siła:

Stopień ochrony:
Czas wysuwu:

Typ mechanizmu ruchowego:
Standardowy kabel przyłączeniowy:

Max. ilość siłowników na
jeden przełącznik (5A):

Dane techniczne:

230 V AC
0,92A
200W
500N
IP54
52 do 60 s
trzpień
6 x 0,75 mm2

Wykonanie siłownika

Skok od 150 do 300 mm

230 V AC
0,92A
200W
300N
IP54
52 do 120 s
trzpień
6 x 0,75 mm2

jm. wykonanie opis

77 -

77 -
77 -

77 -
77 -

77 -

326020

300926
410993

295639
303135

270806
77 - 349933

kpl.

kpl.
kpl.

kpl.
kpl.

kpl.
kpl.

siłownik 500N, skok 150 mm

siłownik 500N, skok 200 mm
siłownik 500N, skok 200 mm

siłownik 500N, skok 300 mm
siłownik 500N, skok 300 mm

siłownik 500N, skok 500 mm
siłownik 500N, skok 500 mm

nr esco

Skok 500 mm

5 szt. 5 szt.

skok

150 mm
200 mm
300 mm
500 mm

wymiar "a"

240 mm
280 mm
380 mm
580 mm

UWAGA:

skok

150 mm
200 mm
300 mm
500 mm

minimalna wysokość skrzydła

300 mm
300 mm
500 mm
800 mm

RAL 9016

szary

szary

szary

RAL 9016

RAL 9016

RAL 9016

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie no�yc bezpiecze�stwa.
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Si³ownik wrzecionowy
esco SM 450

Zastosowanie:

- do otwierania okien
- uchylnych do wewn¹trz, na zewn¹trz
- okien po³aciowych
- œwietlików

W³asnoœci:

- du¿a si³a wypychania
- zwarta konstrukcja

Parametr

Napiêcie znamionowe:
Pr¹d znamionowy:

Moc:
Max. si³a:

Stopieñ ochrony:
Czas wysuwu:

Typ mechanizmu ruchowego:
Standardowy kabel przy³¹czeniowy:

Max. iloœæ si³owników na
jeden prze³¹cznik (5A):

Dane techniczne:

230 V AC
0,92A
160W
450N
IP65
14 s
trzpieñ
4 x 0,75 mm2

Wykonanie si³ownika

Skok 300 mm

230 V AC
0,92A
160W
300N
IP65
22 s
trzpieñ
4 x 0,75 mm2

Skok 500 mm

5 szt. 5 szt.

jm. wykonanie opis

77 -

77 -

559377

599336

kpl.

kpl.

srebrny

srebrny

si³ownik esco SM 450, skok 300 mm

si³ownik esco SM 450, skok 500 mm

nr esco

Konsola do si³ownika
SM 450 z regulacj¹ osi obrotu

Zastosowanie:

- do mocowania si³ownika SM 450

W³asnoœci:

- umo¿liwia przesuwanie osi obrotu si³ownika
wzd³u¿ rowka okuciowego biegn¹cego przez
ca³¹ d³ugoœæ aluminiowej obudowy.

jm. wykonanie opis

77 - 623148 kpl. srebrny konsola do si³ownika esco SM 450
z regulacj¹ osi obrotu.

nr esco

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie no�yc bezpiecze�stwa.
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Si³ownik wrzecionowy
M3

Zastosowanie:

- do otwierania okien
- uchylnych do wewn¹trz, na zewn¹trz
- okien po³aciowych
- œwietlików

W³asnoœci:

- zwarta konstrukcja
- zintegrowany wy³¹cznik przeci¹¿eniowy

Parametr

Napiêcie znamionowe:
Pr¹d znamionowy:
Max. si³a pchania:

Si³a ci¹gniêcia:
Stopieñ ochrony:

Czas wysuwu:
Typ mechanizmu ruchowego:

Standardowy kabel przy³¹czeniowy:
Max. iloœæ si³owników na
jeden prze³¹cznik (5A):

Dane techniczne:

230 V AC
300mA
500N
250N
IP54
10s / 100mm
trzpieñ
5 x 0,75 mm2

Wartoœæ

15 szt.

jm. wykonanie opis

77 -
77 -
77 -

641880
652989
652997

kpl.
kpl.
kpl.

Anoda EV1
Anoda EV1
Anoda EV1

si³ownik M3, skok 300 mm
si³ownik M3, skok 500 mm
si³ownik M3, skok 750 mm

nr esco

skok

300 mm
500 mm
750 mm

wymiar "L"

433 mm
633 mm
883 mm

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie no!yc bezpiecze"stwa.
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Siłownik wrzecionowy
M3 TANDEM

Parametr

Napięcie znamionowe:
Prąd znamionowy:
Max. siła pchania:

Siła ciągnięcia:
Stopień ochrony:

Czas wysuwu:
Typ mechanizmu ruchowego:

Standardowy kabel przyłączeniowy:

Dane techniczne:

230 V AC
300mA
500N
250N
IP54
10s / 100mm
trzpień
5 x 0,75 mm 2

Wartość

Zastosowanie:

- do otwierania okien
- uchylnych do wewnątrz, na zewnątrz
- okien połaciowych
- świetlików

Własności:

- zwarta konstrukcja
- zintegrowany wyłącznik przeciążeniowy
- możliwość podłączenia 2 napędów do jednego skrzydła
- funkcja tandem z wykorzystaniem wewnętrznego styku siłownika
- siłowniki zatrzymują się w kierunku ,,otwórz” w przypadku blokady jednego z nich 

skok

300 mm
500 mm
750 mm

wymiar "L"

433 mm
633 mm
883 mm

jm. wykonanie opis

77 -
77 -
77 -

643157*
642258*
653420*

kpl.
kpl.
kpl.

Anoda EV1
Anoda EV1
Anoda EV1

siłownik M3 TANDEM, skok 300 mm
siłownik M3 TANDEM, skok 500 mm
siłownik M3 TANDEM, skok 750 mm

nr esco

- do układu tandem należy zamówic dwa siłowniki 

* Pod numerem znajduje się jeden siłownik.

Do układu tandem należy zamówić dwa siłowniki.

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie no!yc bezpiecze"stwa.



Konsola monta¿owa FB9/A
do si³ownika M3

Zastosowanie:
- do monta¿u si³owników M3
- konsola montowana na skrzydle okna otwieranego na
zewn¹trz, lub na ramie okna otwieranego do wewn¹trz

W³asnoœci:
- trzpieñ blokuj¹cy 6mm
- sprê¿ynuj¹ca zawleczka zabezpieczaj¹ca
- max dopuszczalne obci¹¿enie: 1000N

jm. wykonanie opis

79 - 598186 kpl. srebrny konsola FB9/A

nr esco

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 77. .05
stan: 05.2004
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Konsola monta¿owa K29/B
do si³ownika M3

Zastosowanie:
- do monta¿u si³owników M3
- dolne mocowanie si³ownika

W³asnoœci:
- oœ obrotu si³ownika przesuniêta wzglêdem miejsca mocowania
- mo¿liwoœæ wyboru osi obrotu
- instalowana w bocznej czêœci rowka okuciowego
si³ownika

- szybki monta¿ na napêdzie dziêki zastosowaniu specjalnych
œrub zaciskowych.

- max dopuszczalne obci¹¿enie: 650N

jm. wykonanie opis

79 - 598194 kpl. srebrny konsola K29/B

nr esco

6
7

60

4
3

18

35

61

36

6

2
1

6

30

42

48

alternatywna
oœ obrotu
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Siłowniki łańcuchowe
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PRZEZNACZENIE

OKREŚLENIE WYMAGANEJ KLASY 
ZABEZPIECZENIA

ANALIZA RYZYKA
OKNA OTWIERANE AUTOMATYCZNIE - ZGODNIE Z 
DYREKTYWĄ MASZYNOWĄ

(LISTA KONTROLNA)

E - PRZYKŁADOWA KALKULACJA RYZYKA Z UWZGLĘDNIENIEM MIEJSCA INSTALACJI

PRZYKŁADOWA ZABUDOWA PARAMETR RYZYKAKLASYFIKACJA RYZYKA
Niskie ryzyko E1- Skrzydło okienne zamontowane na wysokości 

większej niż 2,5m od poziomu podłogi lub pozio-
mu, z którego jest swobodny dostęp do skrzydła.
- Trwale wbudowane, które chroni przed swobod-
nym dostępem do skrzydła okiennego.
- Elementy takie jak parapety, obudowy, które 
uniemożliwiają swobodny dostęp do okna.

......................................................................................................................................................................
Skrzydło okienne zamontowane na wysokości 
mniejszej niż 2,5m od poziomu podłogi lub pozio-
mu, z którego jest swobodny dostęp do skrzydła.

Wysokie ryzyko E2

N - OCENA RYZYKA W ZALEŻNOŚCI OD 
PRZEZNACZENIA POMIESZCZENIA

PRZYKŁADOWE MIEJSCA WBUDOWANIA OKNA
Przestrzenie biurowe i przemysłowe

...............................................................................................................................

Przestrzenie gdzie regularni 
użytkownicy wymagają opieki 
np. przedszkola, szkoły...

Pomieszczenia mieszkalne
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Pomieszczenia ogólnodostępne, w których 
odwiedzający mogą ocenić zagrożenia lub, 
w których zagrożone osoby są nadzorowane



.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

STOPNIE OCHRONY

................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

- Brak wymaganych zabezpieczeń

- Wskazówki użytkowania

- Zabezpieczenie za pomocą trwałych 
środków do zabudowy
lub
- Zaokrąglone karwędzie, siła zamykania 
od 80 do 150N, bez ścinania 
lub

- Akustyczny sygnał ostrzegający
lub
- Lampa ostrzegająca 
lub
- Przycisk wyłączający na oknie 
lub
- Ruchoma osłona blokująca dostęp do 
niebezpiecznych części okna

.........................................................................................................................................................................

KLASYFIKACJA RYZYKA PARAMETR RYZYKA
N1

N3

N4

N2

Niskie ryzyko

Wysokie ryzyko

Średnie ryzyko

Najwyższe ryzyko

- Sterowanie czuwakowe, bez nadrzędnej 
centrali sterującej
lub
- Zatrzymanie ruchu w odległości 25mm 
przed końce na ponad 10 s, połączone z 
optyczną bądź akustyczną sygnalizacją, 
dalszy ruch tylko z sygnalizacją 
lub

- Powolny ruch skrzydła z prędkością 
max. 5mm/s
lub
- Szczeliny dostępowe mniejsze niż 8mm 
lub
- Zaokrąglone krawędzie, niska siła 
zamykającą, poniżej 80N, bez ścinania

- Zastosowanie kontaktowych urządzeń 
zabezpieczających, listwy naciskowe, 
czujniki sensoryczne
lub
- Zastosowanie zabezpieczeń bezkontak-
towych np. wiązki podczerwieni, czujniki 
laserowe 
lub

- Sterowanie czuwakowe wymagające 
autoryzacji, bez nadrzędnej centrali 
sterujące
lub
- Szczeliny dostępowe mniejsze niż 4mm 
lub
- Zabezpieczenie dostępu poprzez trwałe 
elementy budowlane

S - OCENA RYZYKA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU STEROWANIA

STEROWANIE LUB UŻYTKOWANIE KLASYFIKACJA RYZYKA PARAMETR RYZYKA
- Sterowanie ręczne gdzie okna są w 
zasięgu wzroku sterującego
- Sterowanie w trybie czuwakowym

Sterowanie grupowe, np. kilka okien 
sterowane poprzez jeden przełącznik

Sterowanie automatyczne, np. przy 
wykorzystaniu czujnika wiatr/deszcz

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Wysokie ryzyko

Średnie ryzyko

Bardzo niskie ryzyko

S1

S0

S2
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Montaż na ramie

Wysuw montaż bezpośredni

250 400 mm

380 1000 mm

Montaż na skrzydle

Wysuw montaż bezpośredni

250 350 mm

380 500 mm

Minimalne wysokości skrzydeł w zależności od montażu
 

Należy przestrzegać wszystkich zasad i przepisów obowiązujących w miejscu 
użytkowania, takich jak:

- Przepisy BHP
- Instrukcje bezpieczeństwa
- Wytyczne dyrektywy maszynowej



KM 18

Siłownik łańcuchowy 180N, Solo (pojedynczy siłownik), z wyłącznikiem krańcowym
 

Automatyka do okien

Siłowniki łańcuchowe
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- Montaż na ramie okien otwieranych do wewnątrz
- Montaż na skrzydle okien otwieranych do wewnątrz
- Montaż na ramie okien otwieranych na zewnątrz 

- Okno rozwierane
- Okno uchylane górą
- Okna uchylane dołem
- Okna wychylane na nożycach
 

RW
SW
RZ 

R
U(G)
U(D)
W
 

- Wentylacja 230V
 



Solo

Napięcie nominalne 230VAC

Prąd znamionowy 0,65A

Zabezpieczenie wyłącznik termiczny

Pobór energii 150W

Siła zamykania 300N

Siła pchania 250mm - 180N, 380mm - 90N

Prędkość wysuwu 30mm/s

Stopień ochrony IP20

Wyłącznik w kierunku otwierania wbudowany wyłącznik krańcowy

Wyłącznik w kierunku zamykania wbudowany wyłącznik krańcowy

Siłownik łańcuchowy - KM 18
230VAC do wentylacji w oknach U(G), U(D).

Cechy:
- Możliwy montaż: nawierzchniowy (bezpośredni i na konsolach)

KM 18

Automatyka do okien

Siłowniki łańcuchowe

KM 18 - 230V

stan 05.2021

79.8

e-mail: esco@esco.com.pl www.esco.com.pl

www.esco24.pl

Wymiary w mm
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Siłownik łańcuchowy - KM 18
230VAC do wentylacji w oknach U(G), U(D).

Wersja Solo

nr. esco Kolor

77-559385 EV 1

77-676012 RAL9016

Zestaw montażowy
montaż bezpośredni - RW

8 8 
3 6 

4
 5

 , 5
 

2
 0

 
2

 1
 

7 3 7 8 

5
85

0

94.8

Typ okna U(G), U(D)

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

nr. esco

75-559393

Trzpień do łańcucha

Jednostka miary SZT.

nr. esco

75-765970

Moduł CP230
do podłączenia dwóch siłowników KM18 lub SM450

Napięcie nominalne 230V AC (± 10%) 50/60Hz

Wyjście 2 x 1A max.

Stopień ochrony IP56

Wymiary 113x154x75mm

Jednostka miary SZT.

nr. esco

75-357243

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.
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Konsola montażowa (kostka)
do siłownika KM18

8013.5

2
5

Jednostka miary SZT.

nr. esco

72-696560

Zestaw akcesoriów do montażu łańcucha
do siłownika KM18

Jednostka miary SZT.

nr. esco

72-696552
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Montaż na ramie

Wysuw montaż bezpośredni montaż na konsoli obrotowej

200 450mm 250mm

300 500mm 325mm

400 600mm 400mm

500 800mm 500mm

600 1000mm 600mm

800 1300mm 800mm

Montaż na skrzydle

Wysuw montaż bezpośredni

200 400mm

300 500mm

400 600mm

500 800mm

600 1000mm

800 1200mm

Montaż ukryty

Wysuw montaż bezpośredni

200 450mm

300 500mm

400 600mm

500 800mm

600 1000mm

800 1300mm

Siłownik Kombinacja siłowników Okno: rozwierane do wewnątrz Okno: rozwierane do wewnątrz

RW SW

Solo/Tandem R/RR DIN L DIN R DIN R

Solo/Tandem L/LL DIN R DIN L DIN L

Okno: Uchylane

TD Montaż boczny RW MB

Minimalne wysokości skrzydeł w zależności od montażu
 

Należy przestrzegać wszystkich zasad i przepisów obowiązujących w miejscu 
użytkowania, takich jak:

- Przepisy BHP
- Instrukcje bezpieczeństwa
- Wytyczne dyrektywy maszynowej
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- Montaż na ramie okien otwieranych do wewnątrz
- Montaż na skrzydle okien otwieranych do wewnątrz
- Montaż na ramie okien otwieranych na zewnątrz 

- Okno rozwierane
- Okno uchylane górą
- Okna uchylane dołem
- Okna wychylane na nożycach
 

RW
SW
RZ 

R
U(G)
U(D)
W
 

- Wentylacja 24V

 

- Przetestowany w konstrukcjach zgodnych wg. EN12101-2
 

KM 20II

Siłownik łańcuchowy 200N, Solo (pojedynczy siłownik), z wyłącznikiem przeciążeniowym
 

KM 20II TD

Siłownik łańcuchowy 200N, Tandem (podwójny siłownik), z wyłącznikiem przeciążeniowym
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Solo Tandem

Napięcie nominalne 24VDC (± 20%)

Prąd znamionowy 0,5A 1,4A

Tętnienie resztkowe 2Vpp max.

Wyłącznik przeciążeniowy 0,7A chwilowy 2A chwilowy

Pobór energii 12W 34W

Siła zamykania 200N max.

Prędkość zamykania ≤ 10mm/s - normalny ≤ 8mm/s - normalny

Prędkość wysuwu 10mm/s 8-13,5mm/s zależy od wysuwu

Stopień ochrony IP32

Wyłącznik w kierunku otwierania elektroniczny wyłącznik

Wyłącznik w kierunku zamykania doszczelnienie poprzez siłę łańcucha

Sprawność ED/on 180s / ED/off  420s

Przewód przyłączeniowy Silikonowy, bezhalogenowy, kolor szary, FRNC-LSIHSI FE90, 

3x0,5mm², długość 3m (w dostawie z siłownikiem)

Siłownik łańcuchowy - KM 20II
24VDC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.

Cechy:
- Możliwy montaż: nawierzchniowy (bezpośredni i na konsolach) oraz ukryty
- Łagodny start

KM 20II KM 20II TD

Ilustracja dotyczy siłownika w wersji R.

335 bei/at  200mm Hub/stroke

380 bei/at  300mm Hub/stroke

430 bei/at  400mm Hub/stroke

545 bei/at  500mm Hub/stroke

545 bei/at  600mm Hub/stroke

625 bei/at  800mm Hub/stroke

335mm (dla wysuwu 200mm)
380mm (dla wysuwu 300mm)
430mm (dla wysuwu 400mm)
545mm (dla wysuwu 500/600mm)
625mm (dla wysuwu 800mm)
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Siłownik łańcuchowy - KM 20II
24VDC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.

Kolor EV 1

Wersja Solo

nr. esco Wysuw Kierunek

79-642452 200 mm R

79-642525 200 mm L

79-642460 300 mm R

79-642533 300 mm L

79-642479 400 mm R

79-642541 400 mm L

79-642487 500 mm R

79-642550 500 mm L

79-642495 600 mm R

79-642568 600 mm L

79-642517 800 mm R

79-642576 800 mm L

Siłownik łańcuchowy - KM 20II TD
24VDC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.

Kolor EV 1

Wersja Tandem

Kierunek R,R

nr. esco Wysuw

79-642754 200 mm

79-642835 300 mm

79-642843 400 mm

79-643564 500 mm

79-643572 600 mm

79-643580 800 mm

Siłownik łańcuchowy - KM 20II TD
24VDC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.

Kolor EV 1

Wersja Tandem

Kierunek L,L

nr. esco Wysuw

79-643599 200 mm

79-643610 300 mm

79-643629 400 mm

79-643637 500 mm

79-643645 600 mm

79-643670 800 mm

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.
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Siłownik łańcuchowy - KM 20II TD
24VDC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.

Kolor EV 1

Wersja Tandem

Kierunek R/L

nr. esco Wysuw

79-643700 200 mm

79-643777 300 mm

79-643785 400 mm

79-643793 500 mm

79-643866 600 mm

79-643882 800 mm

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.
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- Montaż na ramie okien otwieranych do wewnątrz
- Montaż na skrzydle okien otwieranych do wewnątrz
- Montaż na ramie okien otwieranych na zewnątrz 

- Okno rozwierane
- Okno uchylane górą
- Okna uchylane dołem
- Okna wychylane na nożycach
 

RW
SW
RZ 

R
U(G)
U(D)
W
 

- Wentylacja 230V

KM 20II

Siłownik łańcuchowy 200N, Solo (pojedynczy siłownik), z wyłącznikiem przeciążeniowym
 

KM 20II TD

Siłownik łańcuchowy 200N, Tandem (podwójny siłownik), z wyłącznikiem przeciążeniowym
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Solo Tandem

Napięcie nominalne 230VAC

Prąd znamionowy 0,13A 0,15A

Wyłącznik przeciążeniowy 0,2A 0,4A

Pobór energii 30W 35W

Siła zamykania 200N max.

Prędkość zamykania normalna

Prędkość wysuwu 10mm/s 8mm/s

Stopień ochrony IP32

Wyłącznik w kierunku otwierania elektroniczny wyłącznik

Wyłącznik w kierunku zamykania doszczelnienie poprzez siłę łańcucha

Sprawność ED/on 180s / ED/off  420s

Przewód przyłączeniowy Silikonowy, bezhalogenowy, kolor szary, FRNC-LSIHSI FE90, 

6x0,75mm², długość 3m (w dostawie z siłownikiem)

Siłownik łańcuchowy - KM 20II
230VAC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W.

Cechy:
- Możliwy montaż: nawierzchniowy (bezpośredni i na konsolach) oraz ukryty
- Łagodny start

KM 20II KM 20II TD

Ilustracja dotyczy siłownika w wersji R.

475mm (dla wysuwu 200mm)
520mm (dla wysuwu 300mm)
570mm (dla wysuwu 400mm)
685mm (dla wysuwu 500/600mm)
765mm (dla wysuwu 800mm)
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Siłownik łańcuchowy - KM 20 II
230VAC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W

Kolor EV 1

Wersja Solo

nr. esco Wysuw Kierunek

77-643890 200 mm R

77-643980 200 mm L

77-643912 300 mm R

77-644005 300 mm L

77-643920 400 mm R

77-644013 400 mm L

77-643955 500 mm R

77-644021 500 mm L

77-643963 600 mm R

77-644030 600 mm L

77-643971 800 mm R

77-644048 800 mm L

Siłownik łańcuchowy - KM 20 II TD
230VAC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W

Kolor EV 1

Wersja Tandem

Kierunek R,R

nr. esco Wysuw

77-644056 200 mm

77-644080 300 mm

77-644226 400 mm

77-644269 500 mm

77-644293 600 mm

77-644366 800 mm

Siłownik łańcuchowy - KM 20 II TD
230VAC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W

Kolor EV 1

Wersja Tandem

Kierunek L,L

nr. esco Wysuw

77-644064 200 mm

77-644200 300 mm

77-644234 400 mm

77-644277 500 mm

77-644307 600 mm

77-644382 800 mm

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.
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Siłownik łańcuchowy - KM 20 II TD
230VAC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W

Kolor EV 1

Wersja Tandem

Kierunek R/L

nr. esco Wysuw

77-644072 200 mm

77-644218 300 mm

77-644250 400 mm

77-644285 500 mm

77-644358 600 mm

77-644412 800 mm

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.
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Zestaw montażowy
montaż bezpośredni - SW

W przypadku wersji tandem należy zamówić dwa komplety montażowe.

Kolor EV 1

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu SW (skrzydło do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

2
2

w
y
m

a
g

a
n

e

m
ie

js
c
e

55.5

nr. esco

75-706833

Zestaw montażowy
montaż bezpośredni - RW

W przypadku wersji tandem należy zamówić dwa komplety montażowe.

Kolor EV 1

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

2
8

w
y
m

a
g
a
n
e

m
ie

js
c
e

min. 10 50nr. esco

75-706841
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Zestaw montażowy
Montaż na konsoli obrotowej

W przypadku wersji tandem należy zamówić dwa komplety montażowe.

Kolor EV 1

Typ okna R, U(G)

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

3
0

w
y
m
a
g
a
n
e

m
ie
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c
e

8

78

nr. esco

75-706850

Zestaw montażowy
Montaż na konsoli obrotowej

W przypadku wersji tandem należy zamówić dwa komplety montażowe.

Kolor EV 1

Typ okna R, U(G), U(D), W

Sposób montażu RZ (rama na zewnątrz)

Jednostka miary Komplet

2
2

w
y
m

a
g
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e

m
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c
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3
3

55.5

nr. esco

75-706868
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Zestaw montażowy
Montaż ukryty

W przypadku wersji tandem należy zamówić dwa komplety montażowe.

Kolor EV 1

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

3
2

nr. esco

75-706876
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Montaż na ramie

Wysuw montaż bezpośredni

300 350mm

500 600mm

800 1000mm

Montaż na skrzydle

Wysuw montaż bezpośredni

300 450mm

500 750mm

800 1200mm

Montaż ukryty

Wysuw montaż bezpośredni

300 900mm

500 1400mm

800 2100mm

Minimalne wysokości skrzydeł w zależności od montażu
 

Należy przestrzegać wszystkich zasad i przepisów obowiązujących w miejscu 
użytkowania, takich jak:

- Przepisy BHP
- Instrukcje bezpieczeństwa
- Wytyczne dyrektywy maszynowej
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- Montaż na ramie okien otwieranych do wewnątrz
- Montaż na skrzydle okien otwieranych do wewnątrz
- Montaż na ramie okien otwieranych na zewnątrz 

- Okno rozwierane
- Okno uchylane górą
- Okna uchylane dołem
- Okna wychylane na nożycach
 

RW
SW
RZ 

R
U(G)
U(D)
W
 

- Wentylacja 24V

 

- Przetestowany w konstrukcjach zgodnych wg. EN12101-2
 

KM 25i VH

Siłownik łańcuchowy 250N, Solo (pojedynczy siłownik bez możliwości łączenia z wersją D) wraz z siłownikiem ryglującym
 

KM 25i

Siłownik łańcuchowy 250N, Solo (pojedynczy siłownik bez możliwości łączenia z wersją D)
 

KM 25iD

Siłownik łańcuchowy 250N, D - cyfrowy Solo (pojedynczy siłownik)

KM 25iD TD

Siłownik łańcuchowy 250N, D - cyfrowy Tandem (podwójny siłownik)
 

KM 25iD VH

Siłownik łańcuchowy 250N,  D-cyfrowy, Solo (pojedynczy siłownik) wraz z siłownikiem ryglującym

KM 25iD TD VH

Siłownik łańcuchowy 250N, D - cyfrowy Tandem (podwójny siłownik) wraz z siłownikiem ryglującym
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Solo Tandem

Napięcie nominalne 24VDC (± 10%) KM 25i

24VDC (- 10%/ + 66%) KM 25iD

Prąd znamionowy 1A 2A

Tętnienie resztkowe 2,4Vpp max.

Wyłącznik przeciążeniowy 1,2A chwilowy 2,4A chwilowy

Pobór energii 24W

Siła zamykania 250N max. 2x250N max.

Stopień ochrony IP20 (opcjonalnie dostępna wersja IP33C)

Wyłącznik w kierunku otwierania elektroniczny wyłącznik

Wyłącznik w kierunku zamykania doszczelnienie poprzez siłę łańcucha

Sprawność ED/on 150s / ED/off  450s

Siłownik łańcuchowy - KM 25i
24VDC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.

Cechy:
- Możliwy montaż: nawierzchniowy (bezpośredni i na konsolach) oraz ukryty
- Łagodny start

KM 25i/D KM 25i/D VH KM 25iD TD KM 25iD TD VH

512mm (dla wysuwu 300mm)
621mm (dla wysuwu 500mm)
764mm (dla wysuwu 800mm)
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Siłownik łańcuchowy - KM 25i
24VDC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.

Do zamówienia dodatkowo:
Przewód podłączeniowy, giętki, odpowiedni przekrój w zakresie 2 x 0,5 mm² i 
2 x 1,5 mm²

Wersji KM25i nie należy łączyć z wersją cyfrową (D).

* Informacja o maksymalnej sile po konsultacji z działem technicznym.
 

Prędkość otwierania ≤ 11 mm/s

Prędkość zamykania ≤ 11 mm/s - normal

Wersja Solo

nr. esco Wysuw Siła otwierania

79-806235 300 mm max. 250 N

79-806236 500 mm *

79-806237 800 mm *

Siłownik łańcuchowy - KM 25iD
24VDC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.  

Do zamówienia dodatkowo:
Przewód podłączeniowy, giętki, odpowiedni przekrój w zakresie 2 x 0,5 mm² i 
2 x 1,5 mm²

* Informacja o maksymalnej sile po konsultacji z działem technicznym.
 

Prędkość otwierania ≤ 11 mm/s

Prędkość zamykania ≤ 11 mm/s - normal

Wersja Solo

nr. esco Wysuw Siła otwierania

79-806239 300 mm max. 250 N

79-806240 500 mm *

79-806241 800 mm *

Siłownik łańcuchowy - KM25iD TD
24VDC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.  

Do zamówienia dodatkowo:
Przewód podłączeniowy, giętki, odpowiedni przekrój w zakresie 2 x 0,5 mm² i 
2 x 1,5 mm²

W rozwiązaniu TD dostarczany jest kabel komunikacyjny długości 2m.

* Informacja o maksymalnej sile po konsultacji z działem technicznym.
 

Prędkość otwierania ≤ 11 mm/s

Prędkość zamykania ≤ 11 mm/s - normal

Wersja Tandem

nr. esco Wysuw Siła otwierania

79-806336 300 mm max. 2 x 250 N

79-806337 500 mm *

79-806338 800 mm *

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.
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Siłownik łańcuchowy - KM25i VH
24VDC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.  

Do zamówienia dodatkowo:
Przewód podłączeniowy, giętki, odpowiedni przekrój w zakresie 2 x 0,5 mm² i 
2 x 1,5 mm²

W rozwiązaniu VH dostarczany jest kabel połączeniowy długości 1,5m.

Wersji KM25i-VH nie należy łączyć z wersją cyfrową (D).

* Informacja o maksymalnej sile po konsultacji z działem technicznym.
 

Prędkość otwierania ≤ 11 mm/s

Prędkość zamykania ≤ 11 mm/s - normal

Wersja Solo VH

nr. esco Wysuw Siła otwierania

79-101232 300 mm max. 250 N

79-101233 500 mm *

79-101234 800 mm *

Siłownik łańcuchowy - KM25iD VH
24VDC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.  

Do zamówienia dodatkowo:
Przewód podłączeniowy, giętki, odpowiedni przekrój w zakresie 2 x 0,5 mm² i 
2 x 1,5 mm²

W rozwiązaniu VH dostarczany jest kabel połączeniowy długości 1,5m.

* Informacja o maksymalnej sile po konsultacji z działem technicznym.
 

Prędkość otwierania ≤ 11 mm/s

Prędkość zamykania ≤ 11 mm/s - normal

Wersja Solo VH

nr. esco Wysuw Siła otwierania

79-101248 300 mm max. 250 N

79-101250 500 mm *

79-101251 800 mm *

Siłownik łańcuchowy - KM25iD TD VH
24VDC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.  

Do zamówienia dodatkowo:
Przewód podłączeniowy, giętki, odpowiedni przekrój w zakresie 2 x 0,5 mm² i 
2 x 1,5 mm²

W rozwiązaniu TD-VH dostarczany jest kabel komunikacyjny długości 2m oraz 
kabel połączeniowy długości 1,5m.

* Informacja o maksymalnej sile po konsultacji z działem technicznym.
 

Prędkość otwierania ≤ 11 mm/s

Prędkość zamykania ≤ 11 mm/s - normal

Wersja Tandem VH

nr. esco Wysuw Siła otwierania

79-101245 300 mm max. 2 x 250 N

79-101246 500 mm *

79-101247 800 mm *

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.
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Obudowa
 

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

nr. esco Kolor Dla wysuwu

75-806310 EV 1 300 mm

75-806317 RAL 9016 300 mm

75-806311 EV 1 500 mm

75-806318 RAL 9016 500 mm

75-806312 EV 1 800 mm

75-806319 RAL 9016 800 mm

569 bei   300mm Hub
679 bei   500mm Hub
819 bei   800mm Hub

Rahmenmontage einwärts

Obudowa
 

Sposób montażu SW/RZ (skrzydło do wewnątrz/rama na zewnątrz)

Jednostka miary Komplet

nr. esco Kolor Dla wysuwu

75-806313 EV 1 300 mm

75-806320 RAL 9016 300 mm

75-806314 EV 1 500 mm

75-806321 RAL 9016 500 mm

75-806316 EV 1 800 mm

75-806322 RAL 9016 800 mm

569 bei   300mm Hub
679 bei   500mm Hub
819 bei   800mm Hub

Flügelmontage einwärts / Rahmenmontage auswärts

Montaż RW

569mm dla wysuwu 300mm 

679mm dla wysuwu 500mm 

819mm dla wysuwu 800mm

569mm dla wysuwu 300mm 

679mm dla wysuwu 500mm 

819mm dla wysuwu 800mm

Montaż SW/RZ

44mm

2
5

m
m

44mm

2
5

m
m
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Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy

W przypadku wersji tandem należy zamówić dwa komplety montażowe.

Typ okna R, U(G), U(D)

Kolor EV 1

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

nr. esco

75-806324

Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy

W przypadku wersji tandem należy zamówić dwa komplety montażowe.

Typ okna R, U(G), U(D)

Kolor EV 1

Sposób montażu SW (skrzydło do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

nr. esco

75-806325
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Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy

W przypadku wersji tandem należy zamówić dwa komplety montażowe.

Typ okna R, U(G), U(D), W

Sposób montażu RZ (rama na zewnątrz)

Jednostka miary Komplet

6
8

.8

57

nr. esco

75-806326

Zestaw montażowy
Montaż ukryty (tylko 24VDC)

W przypadku wersji tandem należy zamówić dwa komplety montażowe.

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

nr. esco

75-806327
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Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy
 

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

W
y
m

a
g

a
n

e

m
ie

js
c
e

3
0

38.4

nr. esco Kolor

75-834608 EV 1

75-101160 surowy

Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy
 

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu SW (skrzydło do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

w
y
m

a
g

a
n

e

m
ie

js
c
e

3
0

38.4

nr. esco Kolor

75-834611 EV 1

75-101162 surowy
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Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy
 

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu RZ (rama na zewnątrz)

Jednostka miary Komplet

w
y
m

a
g

a
n

e

m
ie

js
c
e

2
5

38.4

nr. esco Kolor

75-834612 EV 1

75-101163 surowy
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Zestaw montażowy
Montaż ukryty
 

Typ okna R, U(G)

Kolor EV 1

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

nr. esco

75-834613

Zestaw montażowy
Montaż ukryty
 

Typ okna R, U(G), U(D), W

Kolor EV 1

Sposób montażu RZ (rama na zewnątrz)

Jednostka miary Komplet

nr. esco

75-834615
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Montaż na ramie

Wysuw montaż bezpośredni montaż na konsoli obrotowej

400 900mm 550mm

600 1350mm 850mm

700 1600mm 1000mm

Montaż na skrzydle

Wysuw montaż bezpośredni

400 750mm

600 1100mm

700 1300mm

Minimalne wysokości skrzydeł w zależności od montażu
 

Należy przestrzegać wszystkich zasad i przepisów obowiązujących w miejscu 
użytkowania, takich jak:

- Przepisy BHP
- Instrukcje bezpieczeństwa
- Wytyczne dyrektywy maszynowej
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- Montaż na ramie okien otwieranych do wewnątrz
- Montaż na skrzydle okien otwieranych do wewnątrz
- Montaż na ramie okien otwieranych na zewnątrz 

- Okno rozwierane
- Okno uchylane górą
- Okna uchylane dołem
- Okna wychylane na nożycach
 

RW
SW
RZ 

R
U(G)
U(D)
W
 

- Wentylacja 24V

 

- Przetestowany w konstrukcjach zgodnych wg. EN12101-2
 

KM 30EN

Siłownik łańcuchowy 300N, Solo (pojedynczy siłownik)
 

KM 30EN TD

Siłownik łańcuchowy 300N, Tandem (podwójny siłownik)
 

KM 30EN VH

Siłownik łańcuchowy 300N, Solo (pojedynczy siłownik) wraz z siłownikiem ryglującym
 

KM 30EN TD VH

Siłownik łańcuchowy 300N, Tandem (podwójny siłownik) wraz z siłownikiem ryglującym
 



Automatyka do okien

Siłowniki łańcuchowe

KM 30EN - 24V

stan 05.2021

79.40

e-mail: esco@esco.com.pl www.esco.com.pl

www.esco24.pl

181,8

467mm (dla wysuwu 400mm)

564mm (dla wysuwu 600mm)

667mm (dla wysuwu 700mm)

35

3
7

Solo Tandem

Napięcie nominalne 24VDC (± 15%)

Prąd znamionowy 1A 2A

Tętnienie resztkowe 500mV

Wyłącznik przeciążeniowy 1,1A chwilowy 2,2A chwilowy

Pobór energii 24W

Siła zamykania 300N max. 2x300N max.

Stopień ochrony IP33C

Wyłącznik w kierunku otwierania elektroniczny wyłącznik

Wyłącznik w kierunku zamykania doszczelnienie poprzez siłę łańcucha

Sprawność ED/on 150s / ED/off  450s

Przewód przyłączeniowy Silikonowy, bezhalogenowy, 5x0,75mm²  (w dostawie z siłowni-

kiem)

Siłownik łańcuchowy - KM 30EN
24VDC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.

Cechy:
- Możliwy montaż: nawierzchniowy (bezpośredni i na konsolach)
- Łagodny start

KM 30EN KM 30EN VH KM 30EN TD KM 30EN TD VH
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Siłownik łańcuchowy - KM 30EN
24VDC do napowietrzania i wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.  

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.

Kolor EV 1

Wersja Solo

Kierunek L/R

nr. esco Wysuw Siła otwierania

79-572195 400 mm 300 N

79-572209 600 mm 200 N

79-572217 700 mm 100 N

Siłownik łańcuchowy - KM 30EN VH
24VDC do napowietrzania i wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.  

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.

Kolor EV 1

Wersja Solo VH

Kierunek L/R

nr. esco Wysuw Siła otwierania

79-823806 400 mm 300 N

79-823804 600 mm 200 N

79-823807 700 mm 100 N

Siłownik łańcuchowy - KM 30EN VH (WAL)
24VDC do napowietrzania i wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.  

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.

Kolor EV 1

Wersja Solo VH

Kierunek L/R

nr. esco Wysuw Siła otwierania

79-824021 400 mm 300 N

79-824022 600 mm 200 N

79-824023 700 mm 100 N

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.
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Siłownik łańcuchowy - KM 30EN TD
24VDC do napowietrzania i wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.  

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.

Kolor EV 1

Wersja Tandem

Kierunek L/R

nr. esco Wysuw Siła otwierania

79-572365 400 mm 2 x 300 N

79-572373 600 mm 2 x 200 N

79-572381 700 mm 2 x 100 N

Siłownik łańcuchowy - KM 30EN TD VH
24VDC do napowietrzania i wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.  

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.

Kolor EV 1

Wersja Tandem VH

Kierunek L/R

nr. esco Wysuw Siła otwierania

79-823808 400 mm 2 x 300 N

79-823809 600 mm 2 x 200 N

79-823810 700 mm 2 x 100 N

Siłownik łańcuchowy - KM 30EN TD VH (WAL)
24VDC do napowietrzania i wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.  

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.

Kolor EV 1

Wersja Tandem VH

Kierunek L/R

nr. esco Wysuw Siła otwierania

79-824024 400 mm 2 x 300 N

79-824025 600 mm 2 x 200 N

79-824026 700 mm 2 x 100 N

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.
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- Montaż na ramie okien otwieranych do wewnątrz
- Montaż na skrzydle okien otwieranych do wewnątrz
- Montaż na ramie okien otwieranych na zewnątrz 

- Okno rozwierane
- Okno uchylane górą
- Okna uchylane dołem
- Okna wychylane na nożycach
 

RW
SW
RZ 

R
U(G)
U(D)
W
 

- Wentylacja 230V
 

KM 30

Siłownik łańcuchowy 300N, Solo (pojedynczy siłownik)
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243,8

468mm (dla wysuwu 300mm)

624mm (dla wysuwu 600mm)

727mm (dla wysuwu 800mm)
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Solo Tandem

Napięcie nominalne 230VAC (50Hz ± 10%)

Prąd znamionowy 0,23A 2x0,23A

Wyłącznik przeciążeniowy 0,25A chwilowy 0,5A chwilowy

Siła zamykania 300N max. 2x300N max.

Stopień ochrony IP32

Wyłącznik w kierunku otwierania elektroniczny wyłącznik

Wyłącznik w kierunku zamykania doszczelnienie poprzez siłę łańcucha

Sprawność ED 30%

Przewód przyłączeniowy Silikonowy, bezhalogenowy, 3x0,5mm² i 5x0,5mm² (do synchro-

nizacji TD)

Siłownik łańcuchowy - KM 30
230VAC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.

Cechy:
- Możliwy montaż: nawierzchniowy (bezpośredni i na konsolach)
- Łagodny start

KM 30 KM 30 TD



Siłownik łańcuchowy - KM 30
230VAC do napowietrzania i wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.  

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.

Kolor EV 1

Wersja Solo

Kierunek L/R

nr. esco Wysuw Siła otwierania

77-572632 300 mm 300 N

77-823837 600 mm 300 N

77-890019 800 mm 200 N

Automatyka do okien

Siłowniki łańcuchowe

KM 30 - 230V

stan 05.2021

79.45

e-mail: esco@esco.com.pl www.esco.com.pl

www.esco24.pl

Siłownik łańcuchowy - KM 30 TD
230VAC do napowietrzania i wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.  

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa. 

UWAGA!!! W celu zbudowania układu tandem należy zamówić 2 siłowniki.

Kolor EV 1

Wersja Tandem

Kierunek L/R

nr. esco Wysuw Siła otwierania

77-572667 300 mm 300 N

77-823838 600 mm 300 N

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.



Automatyka do okien

Siłowniki łańcuchowe

KM 30
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Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy

W przypadku wersji tandem należy zamówić dwa komplety montażowe.

Elementy złączne należy zamówić osobno.

Typ okna R, U(G), U(D), W

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

Wykonanie stal nierdzewna

max. 30mm
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75-572349

Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy

W przypadku wersji tandem należy zamówić dwa komplety montażowe.

Elementy złączne należy zamówić osobno.

Typ okna R, U(G), U(D), W

Sposób montażu RZ/SW (rama na zewnątrz/skrzydło do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

Wykonanie stal nierdzewna

max. 30mm
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SW
max. 30mm
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75-572292



Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy

W przypadku wersji tandem należy zamówić dwa komplety montażowe.

Elementy złączne należy zamówić osobno.

Typ okna R, U(G), U(D), W

Sposób montażu SW (skrzydło do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

Wykonanie stal nierdzewna

max. 30mm
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nr. esco

75-572357

Automatyka do okien

Siłowniki łańcuchowe

KM 30

stan 05.2021
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Zestaw montażowy
montaż nawierzchniowy siłownika ryglującego VH (WAL)

35

3
5

Kolor stal nierdzewna

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

nr. esco

75-823912*W

*Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profili.



Automatyka do okien

Siłowniki łańcuchowe
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Zestaw montażowy
montaż nawierzchniowy siłownika ryglującego VH (WAL)

3
5

35

Kolor stal nierdzewna

Sposób montażu SW (skrzydło do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

nr. esco

75-824030*W

Zestaw montażowy
montaż nawierzchniowy siłownika ryglującego VH (WAL)

35

3
5

Kolor stal nierdzewna

Sposób montażu RZ (rama na zewnątrz)

Jednostka miary Komplet

nr. esco

75-824031*W

*Należy podać wariant odpowiadający zastosowanej serii profili.



Automatyka do okien

Siłowniki łańcuchowe
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Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy
 

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet
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nr. esco Kolor

75-834608 EV 1

75-101160 surowy

Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy
 

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu SW (skrzydło do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet
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38.4

nr. esco Kolor

75-834611 EV 1

75-101162 surowy



Automatyka do okien
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Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy
 

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu RZ (rama na zewnątrz)

Jednostka miary Komplet
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nr. esco Kolor

75-834612 EV 1

75-101163 surowy

Zestaw montażowy
Montaż ukryty
 

Typ okna R, U(G)

Kolor EV 1

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

nr. esco

75-834613



Automatyka do okien

Siłowniki łańcuchowe
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Zestaw montażowy
Montaż ukryty
 

Typ okna R, U(G), U(D), W

Kolor EV 1

Sposób montażu RZ (rama na zewnątrz)

Jednostka miary Komplet

nr. esco

75-834615

Kostka podłączeniowa
 

Jednostka miary Komplet

nr. esco

75-819976
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Automatyka do okien

Siłowniki łańcuchowe

KM 35 - 230V
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Montaż na skrzydle

Wysuw montaż nawierzchniowy

300 750mm

500 1370mm

700 1980mm

1000 Tylko na zapytanie do DT

Minimalne wysokości skrzydeł w zależności od montażu
 

Należy przestrzegać wszystkich zasad i przepisów obowiązujących w miejscu 
użytkowania, takich jak:

- Przepisy BHP
- Instrukcje bezpieczeństwa
- Wytyczne dyrektywy maszynowej

Montaż na ramie

Wysuw montaż nawierzchniowy

300 465mm

500 865mm

700 1225mm

1000 1800mm

Montaż na ramie

Wysuw montaż ukryty

300 900mm

500 1500mm

700 Tylko na zapytanie do DT

1000 Tylko na zapytanie do DT



Automatyka do okien

Siłowniki łańcuchowe

KM 35 - 230V
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- Montaż na ramie okien otwieranych do wewnątrz
- Montaż na skrzydle okien otwieranych do wewnątrz
- Montaż na ramie okien otwieranych na zewnątrz 

- Okno rozwierane
- Okno uchylane górą
- Okna uchylane dołem
- Okna wychylane na nożycach
 

RW
SW
RZ 

R
U(G)
U(D)
W
 

- Wentylacja 230V
 

KM 35

Siłownik łańcuchowy 350N, Solo (pojedynczy siłownik)
 

KM 35 TD

Siłownik łańcuchowy 350N, Tandem (podwójny siłownik)
 

KM 35 VH

Siłownik łańcuchowy 350N, Solo (pojedynczy siłownik) wraz z siłownikiem ryglującym
 

KM 35 TD VH

Siłownik łańcuchowy 350N, Tandem (podwójny siłownik) wraz z siłownikiem ryglującym
 



Automatyka do okien

Siłowniki łańcuchowe
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Solo Tandem

Napięcie nominalne 230VAC (± 10%) 50Hz

Prąd znamionowy 0,3A 0,6A

Wyłącznik przeciążeniowy 0,2A 0,4A

Pobór energii 46W 92W

Siła otwierania 350N max. 2x350N max.

Siła zamykania 350N max. 2x350N max.

Stopień ochrony IP20

Wyłącznik w kierunku otwierania elektroniczny wyłącznik

Wyłącznik w kierunku zamykania doszczelnienie poprzez siłę łańcucha

Sprawność ED/on 150s / AD/off  450s

Siłownik łańcuchowy - KM 35
230VAC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.

Cechy:

- programowalny wysuw

- sterowanie okuciem obwiedniowym okna

- układ synchronizujący, sterujący siłownikami zabudowany wewnątrz 

siłownika

- możliwość zabudowy dwóch siłowników w jednej obudowie

- łańcuch wykonany ze stali nierdzewnej

- przystosowany do montażu ukrytego wewnątrz profi la

KM 35 KM 35 VH KM 35 TD KM 35 TD VH

672mm (dla wysuwu 300mm)
772mm (dla wysuwu 500mm)

35
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Automatyka do okien

Siłowniki łańcuchowe

KM 35 - 230V
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Siłownik łańcuchowy - KM 35
230VAC do napowietrzania i wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.  

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.

Prędkość otwierania ≤ 15 mm/s

Prędkość zamykania ≤ 15 mm/s - normal

Wersja Solo

Kolor EV 1

Kierunek L/R

nr. esco Wysuw Siła otwierania

77-577634 300 mm 350 N

77-577642 500 mm 200 N

Siłownik łańcuchowy - KM 35 TD
230VAC do napowietrzania i wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.  

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.

Prędkość otwierania ≤ 15 mm/s

Prędkość zamykania ≤ 15 mm/s - normal

Wersja Tandem

Kolor EV 1

Kierunek L/R

nr. esco Wysuw Siła otwierania

77-607274 300 mm 2 x 350 N

77-607282 500 mm 2 x 200 N

Siłownik łańcuchowy - KM 35 VH
230VAC do napowietrzania i wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.  

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.

Prędkość otwierania ≤ 15 mm/s

Prędkość zamykania ≤ 15 mm/s - normal

Wersja Solo VH

Kolor EV 1

Kierunek L/R

nr. esco Wysuw Siła otwierania

77-101217 300 mm 350 N

77-101218 500 mm 200 N

Siłownik łańcuchowy - KM 35 TD VH
230VAC do napowietrzania i wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.  

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.

Prędkość otwierania ≤ 15 mm/s

Prędkość zamykania ≤ 15 mm/s - normal

Wersja Tandem VH

Kolor EV 1

Kierunek L/R

nr. esco Wysuw Siła otwierania

77-101219 300 mm 2 x 350 N

77-101235 500 mm 2 x 200 N

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.



Automatyka do okien

Siłowniki łańcuchowe
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Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy

Dla okien rozwieranych możliwy wysuw do 500mm. W przypadku wysuwu 
>500mm prosimy o kontakt z działem technicznym esco.

W przypadku wersji tandem należy zamówić dwa komplety montażowe.

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet
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75-577588 EV 1

75-585467 RAL 9016



Automatyka do okien

Siłowniki łańcuchowe
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Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy

Dla okien rozwieranych możliwy wysuw do 500mm. W przypadku wysuwu 
>500mm prosimy o kontakt z działem technicznym esco.

W przypadku wersji tandem należy zamówić dwa komplety montażowe.

Kolor EV 1

Typ okna R, U(G)

Sposób montażu SW (skrzydło do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet
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esco-Nr.

75-537853

Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy

Dla okien rozwieranych możliwy wysuw do 500mm. W przypadku wysuwu 
>500mm prosimy o kontakt z działem technicznym esco.

W przypadku wersji tandem należy zamówić dwa komplety montażowe.

Kolor EV 1

Typ okna R, U(G), U(D), W

Sposób montażu RZ (rama na zewnątrz)

Jednostka miary Komplet
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75-537861
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Automatyka do okien

Siłowniki łańcuchowe

KM 35 - 230V

Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy - boczny
 

Kolor EV 1

Typ okna U(G)

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

44 47

nr. esco

75-805536



Obudowa

W przypadku wersji tandem należy zamówić dwie obudowy.

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

nr. esco Kolor Dla wysuwu

75-577847 EV 1 300 mm

75-577855 RAL 9016 300 mm

75-577863 EV 1 500 mm

75-577871 RAL 9016 500 mm

742.5mm (dla wysuwu 300mm)

842.5mm (dla wysuwu 500mm)
wymiary w mm

Obudowa

W przypadku wersji tandem należy zamówić dwie obudowy.

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu RZ/SW

Jednostka miary Komplet

nr. esco Kolor Dla wysuwu

75-577880 EV 1 300 mm

75-577898 RAL 9016 300 mm

75-577499 EV 1 500 mm

75-577693 RAL 9016 500 mm

742.5mm (dla wysuwu 300mm)

842.5mm (dla wysuwu 500mm)
wymiary w mm
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Automatyka do okien

Siłowniki łańcuchowe

KM 35 - 230V
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Automatyka do okien

Siłowniki łańcuchowe

Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy
 

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

W
y
m

a
g

a
n

e

m
ie

js
c
e

3
0

38.4

nr. esco Kolor

75-834608 EV 1

75-101160 surowy

Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy
 

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu SW (skrzydło do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet
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nr. esco Kolor

75-834611 EV 1

75-101162 surowy



Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy
 

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu RZ (rama na zewnątrz)

Jednostka miary Komplet
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nr. esco Kolor

75-834612 EV 1

75-101163 surowy

Automatyka do okien

Siłowniki łańcuchowe

KM 35 - 230V

stan 05.2021
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Automatyka do okien

Siłowniki łańcuchowe
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Zestaw montażowy
Montaż ukryty
 

Typ okna R, U(G)

Kolor EV 1

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

nr. esco

75-834613

Zestaw montażowy
Montaż ukryty
 

Typ okna R, U(G), U(D), W

Kolor EV 1

Sposób montażu RZ (rama na zewnątrz)

Jednostka miary Komplet

nr. esco

75-834615
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Minimalna wysokość skrzydła w zależności od systemu profi li

Sposób montażu Wysuw 300mm Wysuw 500mm Wysuw 800mm

Na ramie do wewnątrz 350mm 650mm 1100mm

Na skrzydle do wewnątrz 550mm 950mm 1500mm

Na ramie na zewnątrz 300mm 500mm 800mm (tylko dla obciążeń rozciągających)

Ukryty w ramie, do wewnątrz 350mm 650mm 1100mm

Minimalne wysokości skrzydeł w zależności od montażu
 

Należy przestrzegać wszystkich zasad i przepisów obowiązujących w miejscu 
użytkowania, takich jak:

- Przepisy BHP
- Instrukcje bezpieczeństwa
- Wytyczne dyrektywy maszynowej

Automatyka do okien

Siłowniki łańcuchowe

KM 40II - 24VDC
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Automatyka do okien

Siłowniki łańcuchowe
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KM 40II

Siłownik łańcuchowy 400N, Solo (pojedynczy siłownik bez możliwości łączenia z wersją D)
 

KM 40IID

Siłownik łańcuchowy 400N,  D-cyfrowy, Solo (pojedynczy siłownik)
 

KM 40IID TD

Siłownik łańcuchowy 400N,  D-cyfrowy, Tandem (podwójny siłownik)
 

KM 40IID VH

Siłownik łańcuchowy 400N,  D-cyfrowy, Solo (pojedynczy siłownik) wraz z siłownikiem ryglującym
 

KM 40IID TD VH

Siłownik łańcuchowy 400N,  D-cyfrowy, Tandem (podwójny siłownik) wraz z siłownikiem ryglującym
 

- Montaż na ramie okien otwieranych do wewnątrz
- Montaż na skrzydle okien otwieranych do wewnątrz
- Montaż na ramie okien otwieranych na zewnątrz 

- Okno rozwierane
- Okno uchylane górą
- Okna uchylane dołem
- Okna wychylane na nożycach
 

RW
SW
RZ 

R
U(G)
U(D)
W
 

- Wentylacja 24V
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Solo Tandem

Napięcie nominalne 24VDC (- 10%/ + 66%) KM 40II/KM 40IID

Prąd znamionowy 0,9A 1,8A

Tętnienie resztkowe 2,4Vpp max.

Wyłącznik przeciążeniowy 1,2A 2,4A

Pobór energii 24W

Siła zamykania 400N max. 2x400N max.

Stopień ochrony IP20

Wyłącznik w kierunku otwierania programowalny wysuw

Wyłącznik w kierunku zamykania doszczelnienie poprzez siłę łańcucha

Sprawność ED/on 150s / ED/off  450s

Przewód przyłączeniowy Silikonowy, bezhalogenowy, 3x0,5mm² o długości 2m

Siłownik łańcuchowy - KM 40II
24VDC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.

Cechy:

- możliwy montaż nawierzchniowy i ukryty,

- programowalny wyswu,

-programowalna prędkość wysuwu,

- pełna synchronizacja wysuwu, przyłącze przewodu poprzez kostkę podłączeniową,

- możliwość zastosowania dodatkowej obudowy ułatwiającej wykonanie siłownika w specjalnym kolorze

Opcje dodatkowe:

- sygnalizacja położeń krańcowych,

- podłączenie „uszczelki bezpieczeństwa”

KM 40II/D KM 40IID-VH KM 40IID-TD KM 40IID-TD-VH

(opcjonalnie) pokrywa: 290mm

257mm

(opcjonalnie) pokrywa: 596mm (dla wysuwu 300mm)
691mm (dla wysuwu 500mm)
842mm (dla wysuwu 800mm)

530mm (dla wysuwu 300mm)
625mm (dla wysuwu 500mm)
776mm (dla wysuwu 800mm)

273mm (dla wysuwu 300mm)
368mm (dla wysuwu 500mm)
519mm (dla wysuwu 800mm)



Siłownik łańcuchowy - KM 40II
Siłownik łańcuchowy 24VDC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.

Wersji KM 40II nie należy łączyć z wersją cyfrową (D).
 

Prędkość otwierania ≤ 14 mm/s

Prędkość zamykania ≤ 14 mm/s - normal

Wersja Solo

Jednostka miary Komplet

nr esco Wysuw Siła otwierania Oznaczenie

79-834570 300 mm max. 400 N KM40II-300

79-834571 500 mm max. 400 N KM40II-500

79-834573 800 mm – KM40II-800

Siłownik łańcuchowy - KM 40IID
Siłownik łańcuchowy 24VDC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.  
 

Prędkość otwierania ≤ 14 mm/s

Prędkość zamykania ≤ 14 mm/s - normal

Wersja Solo

Jednostka miary Komplet

nr esco Wysuw Siła otwierania Oznaczenie

79-834574 300 mm max. 400 N KM40IID-300

79-834575 500 mm max. 400 N KM40IID-500

79-834576 800 mm – KM40IID-800

Siłownik łańcuchowy - KM 40IID TD
Siłownik łańcuchowy 24VDC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych. 

W rozwiązaniu TD dostarczany jest kabel komunikacyjny długości 2m.
 

Prędkość otwierania ≤ 14 mm/s

Prędkość zamykania ≤ 14 mm/s - normal

Ausführung Tandem

Jednostka miary Komplet

nr esco Wysuw Siła otwierania Oznaczenie

79-834651 300 mm max. 2 x 400 N KM40IID-300-TD

79-834652 500 mm max. 2 x 400 N KM40IID-500-TD

79-834654 800 mm – KM40IID-800-TD

Automatyka do okien
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Siłownik łańcuchowy - KM 40IID VH
Siłownik łańcuchowy 24VDC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych. 

W rozwiązaniu VH dostarczany jest kabel połączeniowy długości 1,5m.

Prędkość otwierania ≤ 14 mm/s

Prędkość zamykania ≤ 14 mm/s - normal

Wersja Solo VH

Jednostka miary Komplet

nr esco Wysuw Siła otwierania Oznaczenie

79-834582 300 mm max. 400 N KM40IID-300-VH

79-834583 500 mm max. 400 N KM40IID-500-VH

79-834584 800 mm – KM40IID-800-VH

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.



Siłownik łańcuchowy - KM 40IID TD VH
Siłownik łańcuchowy 24VDC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych. 

W rozwiązaniu TD-VH dostarczany jest kabel komunikacyjny długości 2m oraz 
kabel połączeniowy długości 1,5m.
 

Prędkość otwierania ≤ 14 mm/s

Prędkość zamykania ≤ 14 mm/s - normal

Wersja Tandem VH

Jednostka miary Komplet

nr esco Wysuw Siła otwierania Oznaczenie

79-834585 300 mm max. 2 x 400 N KM40IID-300-TD-VH

79-834586 500 mm max. 2 x 400 N KM40IID-500-TD-VH

79-834587 800 mm – KM40IID-800-TD-VH

Automatyka do okien
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Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.



Obudowa

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

nr esco Kolor Wysuw

75-100823 EV 1 300 mm

75-100829 surowy 300 mm

75-100824 EV 1 500 mm

75-100830 surowy 500 mm

75-100825 EV 1 800 mm

75-100831 surowy 800 mm

Obudowa

Sposób montażu RZ/SW (rama na zewnątrz/skrzydło do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

nr esco Kolor Wysuw

75-100826 EV 1 300 mm

75-100832 surowy 300 mm

75-100827 EV 1 500 mm

75-100833 surowy 500 mm

75-100828 EV 1 800 mm

75-100834 surowy 800 mm
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596mm (dla wysuwu 300mm)
691mm (dla wysuwu 500mm)
842mm (dla wysuwu 800mm)

596mm (dla wysuwu 300mm)
691mm (dla wysuwu 500mm)
842mm (dla wysuwu 800mm)

38,2mm

38,2mm
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Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy

W przypadku wersji tandem należy zamówić dwa komplety montażowe.

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet
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nr esco Kolor

75-834600 EV 1

75-822858 surowy

Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy

W przypadku wersji tandem należy zamówić dwa komplety montażowe.

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu SW (skrzydło do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

2
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nr esco Kolor

75-834601 EV 1

75-834605 surowy
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Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy

W przypadku wersji tandem należy zamówić dwa komplety montażowe.

Typ okna R, U(G), U(D), W

Sposób montażu RZ (rama na zewnątrz)

Jednostka miary Komplet
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nr esco Kolor

75-834603 EV 1

75-834606 surowy

Zestaw montażowy
Montaż ukryty

W przypadku wersji tandem należy zamówić dwa komplety montażowe.

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet
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nr esco Kolor

75-834604 EV 1

75-834607 surowy
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Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy
 

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet
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nr esco Kolor

75-834608 EV 1

75-101160 surowy

Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy
 

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu SW (skrzydło do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

w
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38.4

nr esco Kolor

75-834611 EV 1

75-101162 surowy
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Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy
 

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu RZ (rama na zewnątrz)

Jednostka miary Komplet
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nr esco Kolor

75-834612 EV 1

75-101163 surowy
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Zestaw montażowy
Montaż ukryty
 

Typ okna R, U(G)

Kolor EV 1

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

nr esco

75-834613



Zestaw montażowy
Montaż ukryty
 

Typ okna R, U(G), U(D), W

Kolor EV 1

Sposób montażu RZ (rama na zewnątrz)

Jednostka miary Komplet

nr esco

75-834615
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Kabel podłączeniowy
 

Jednostka miary SZT.

nr. esco Długość

75-834596 3m

75-834597 6m

75-834598 9m
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Montaż na ramie (na zewnątrz)

Wysuw Minimalna wysokość skrzydła

300 300mm

500 500mm

700 700mm

Minimalne wysokości skrzydeł w zależności od montażu
 

Należy przestrzegać wszystkich zasad i przepisów obowiązujących w miejscu 
użytkowania, takich jak:

- Przepisy BHP
- Instrukcje bezpieczeństwa
- Wytyczne dyrektywy maszynowej
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- Montaż na ramie okien otwieranych do wewnątrz
- Montaż na skrzydle okien otwieranych do wewnątrz
- Montaż na ramie okien otwieranych na zewnątrz 

- Okno rozwierane
- Okno uchylane górą
- Okna uchylane dołem
- Okna wychylane na nożycach
 

RW
SW
RZ 

R
U(G)
U(D)
W
 

- Wentylacja 24V

 

- Przetestowany w konstrukcjach zgodnych wg. EN12101-2
 

KM 50II

Siłownik łańcuchowy 500N, Solo (pojedynczy siłownik)
 

KM 50II VH

Siłownik łańcuchowy 500N, Solo (pojedynczy siłownik) wraz z siłownikiem ryglującym
 

KM 50II TD

Siłownik łańcuchowy 500N, Tandem (podwójny siłownik)
 

KM 50II TD VH

Siłownik łańcuchowy 500N, Tandem (podwójny siłownik) wraz z siłownikiem ryglującym
 



Automatyka do okien

Siłowniki łańcuchowe

KM 50II - 24V

stan 05.2021

79.80

e-mail: esco@esco.com.pl www.esco.com.pl

www.esco24.pl

Solo Tandem

Napięcie nominalne 24VDC (- 10%/ + 25%)

Prąd znamionowy 1,2A 3A

Tętnienie resztkowe 2,4Vpp max.

Pobór energii 36W 72W

Siła zamykania max. 600N max. 2x600N

Prędkość wysuwu ≤ 15mm/s

Stopień ochrony IP20 opcjonalnie IP54

Wyłącznik w kierunku otwierania programowalny wysuw

Wyłącznik w kierunku zamykania doszczelnienie poprzez siłę łańcucha, wyłącznik przeciążeniowy

Sprawność ED/on 150s / ED/off  450s

Przewód przyłączeniowy Silikonowy, bezhalogenowy, 2x0,75mm² o długości 2m

Siłownik łańcuchowy - KM 50II
24VDC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.

Cechy:

- montaż nawierzchniowy i ukryty

- łańcuch ze stali nierdzewnej

- automatyczny wyłącznik krańcowy

- programowalny wysuw

- programowalna prędkość otwierania i zamykania

- możliwe wysterowanie pojedyncze oraz grupowe

KM 50II KM 50II VH KM 50II TD KM 50II TD VH

534mm (dla wysuwu 300mm)
647mm (dla wysuwu 500mm)
750mm (dla wysuwu 700mm)
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Siłownik łańcuchowy - KM 50II
Siłownik łańcuchowy 24VDC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.
 

Wersja Solo

nr esco Wysuw Kolor Siła otwierania

79-807021 300 mm EV 1 500 N

79-806963 300 mm RAL 9016 500 N

79-807022 500 mm EV 1 500 N

79-806964 500 mm RAL 9016 500 N

79-807023 700 mm EV 1 300 N

79-806965 700 mm RAL 9016 300 N

Siłownik łańcuchowy - KM 50II VH
Siłownik łańcuchowy 24VDC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.

W rozwiązaniu VH dostarczany jest kabel połączeniowy długości 1,5m.

Wersja Solo VH

nr esco Wysuw Kolor Siła otwierania

79-101213 300 mm EV 1 500 N

79-101210 300 mm RAL 9016 500 N

79-101215 500 mm EV 1 500 N

79-101211 500 mm RAL 9016 500 N

79-101216 700 mm EV 1 300 N

79-101212 700 mm RAL 9016 300 N

Siłownik łańcuchowy - KM 50II TD
Siłownik łańcuchowy 24VDC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.

Do zamówienia dodatkowo:
Przewód podłączeniowy, giętki, odpowiedni przekrój w zakresie 2 x 0,5 mm² i 2 x 1,5 
mm²

W rozwiązaniu TD dostarczany jest kabel komunikacyjny długości 2m.

Wersja Tandem

nr esco Wysuw Kolor Siła otwierania

79-807024 300 mm EV 1 2 x 500 N

79-806966 300 mm RAL 9016 2 x 500 N

79-807025 500 mm EV 1 2 x 500 N

79-806967 500 mm EV 1 2 x 500 N

79-807026 700 mm EV 1 2 x 300 N

79-806968 700 mm RAL 9016 2 x 300 N

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.
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Siłownik łańcuchowy - KM 50II TD VH
Siłownik łańcuchowy 24VDC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W i obrotowych.

Do zamówienia dodatkowo:
Przewód podłączeniowy, giętki, odpowiedni przekrój w zakresie 2 x 0,5 mm² i 2 x 1,5 
mm²

W rozwiązaniu TD-VH dostarczany jest kabel komunikacyjny długości 2m oraz 
kabel połączeniowy długości 1,5m.

Wersja Tandem VH

nr esco Wysuw Kolor Siła otwierania

79-101200 300 mm EV 1 2 x 500 N

79-101197 300 mm RAL 9016 2 x 500 N

79-101201 500 mm EV 1 2 x 500 N

79-101198 500 mm RAL 9016 2 x 500 N

79-101202 700 mm EV 1 2 x 300 N

79-101199 700 mm RAL 9016 2 x 300 N

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.
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- Montaż na ramie okien otwieranych do wewnątrz
- Montaż na skrzydle okien otwieranych do wewnątrz
- Montaż na ramie okien otwieranych na zewnątrz 

- Okno rozwierane
- Okno uchylane górą
- Okna uchylane dołem
- Okna wychylane na nożycach
 

RW
SW
RZ 

R
U(G)
U(D)
W
 

- Wentylacja 230V
 

KM 50II

Siłownik łańcuchowy 500N, Solo (pojedynczy siłownik)
 

KM 50II VH

Siłownik łańcuchowy 500N, Solo (pojedynczy siłownik) wraz z siłownikiem ryglującym
 

KM 50II TD

Siłownik łańcuchowy 500N, Tandem (podwójny siłownik)
 

KM 50II-TD VH

Siłownik łańcuchowy 500N, Tandem (podwójny siłownik) wraz z siłownikiem ryglującym
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Solo Tandem

Napięcie nominalne 230VAC ± 10% 50Hz

Prąd znamionowy 0,25A 0,5A

Pobór energii 58W 116W

Siła zamykania max. 600N max. 2x600N

Prędkość wysuwu ≤ 15mm/s

Stopień ochrony IP20 opcjonalnie IP54

Wyłącznik w kierunku otwierania wyłącznik krańcowy programowalny wysuw

Wyłącznik w kierunku zamykania doszczelnienie poprzez siłę łańcucha

Sprawność ED/on 150s / ED/off  450s

Przewód przyłączeniowy silikonowy, bezhalogenowy, 4x0,5mm² o długości 2m

Siłownik łańcuchowy - KM 50II
230VAC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W 

Cechy:

- montaż nawierzchniowy i ukryty

- łańcuch ze stali nierdzewnej

- automatyczny wyłącznik krańcowy

- programowalny wysuw

- programowalna prędkość otwierania i zamykania

- możliwe wysterowanie pojedyncze oraz grupowe

KM 50II KM 50II VH KM 50II TD KM 50II TD VH

480mm (dla wysuwu 300mm)
595mm (dla wysuwu 500mm)
696mm (dla wysuwu 700mm)
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Siłownik łańcuchowy - KM 50II 
230VAC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W 
 

Wersja Solo

nr esco Wysuw Kolor Siła otwierania Programowalny

77-532223 300 mm EV 1 600 N NIE

77-820877 300 mm EV 1 600 N TAK

77-532282 300 mm RAL 9016 600 N NIE

77-820880 300 mm RAL 9016 600 N TAK

77-532290 500 mm EV 1 600 N NIE

77-820878 500 mm EV 1 600 N TAK

77-532304 500 mm RAL 9016 600 N NIE

77-820882 500 mm RAL 9016 600 N TAK

77-532312 700 mm EV 1 300 N NIE

77-820879 700 mm EV 1 300 N TAK

77-532320 700 mm RAL 9016 300 N NIE

77-820883 700 mm RAL 9016 300 N TAK

Siłownik łańcuchowy - KM 50II VH 
230VAC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W

W rozwiązaniu VH dostarczany jest kabel połączeniowy długości 1,5m.

Wersja Solo VH

nr esco Wysuw Kolor Siła otwierania

77-101207 300 mm EV 1 600 N

77-101203 300 mm RAL 9016 600 N

77-101208 500 mm EV 1 600 N

77-101204 500 mm RAL 9016 600 N

77-101209 700 mm EV 1 300 N

77-101205 700 mm RAL 9016 300 N

Siłownik łańcuchowy - KM 50II TD
230VAC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W

Do zamówienia dodatkowo:
Przewód podłączeniowy, giętki, odpowiedni przekrój w zakresie 2 x 0,5 mm² i 2 x 1,5 
mm²

W rozwiązaniu TD dostarczany jest kabel komunikacyjny długości 2m.

Wersja Tandem

nr esco Wysuw Kolor Siła otwierania

77-532347 300 mm EV 1 2 x 600 N

77-532355 300 mm RAL 9016 2 x 600 N

77-532371 500 mm EV 1 2 x 600 N

77-532398 500 mm RAL 9016 2 x 600 N

77-532401 700 mm EV 1 2 x 300 N

77-532428 700 mm RAL 9016 2 x 300 N

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.
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Siłownik łańcuchowy - KM 50II TD VH
230VAC do wentylacji w oknach U(G), U(D), R, W

Do zamówienia dodatkowo:
Przewód podłączeniowy, giętki, odpowiedni przekrój w zakresie 2 x 0,5 mm² i 2 x 1,5 
mm²

W rozwiązaniu TD-VH dostarczany jest kabel komunikacyjny długości 2m oraz 
kabel połączeniowy długości 1,5m.

Wersja Tandem VH

nr esco Wysuw Kolor Siła otwierania

77-101194 300 mm EV 1 2 x 600 N

77-101190 300 mm RAL 9016 2 x 600 N

77-101195 500 mm EV 1 2 x 600 N

77-101191 500 mm RAL 9016 2 x 600 N

77-101196 700 mm EV 1 2 x 300 N

77-101193 700 mm RAL 9016 2 x 300 N

Dla okien w wersji uchylanej zalecamy stosowanie nożyc bezpieczeństwa.
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Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy

W przypadku wersji tandem należy zamówić dwa komplety montażowe.

Kolor EV 1

Typ okna R, U(G), U(D), W

Sposób montażu RZ (rama na zewnątrz)

Jednostka miary Komplet
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nr esco

75-806959

Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy

W przypadku wersji tandem należy zamówić dwa komplety montażowe.

Kolor EV 1

Typ okna Dachowe

Sposób montażu RZ (rama na zewnątrz)

Jednostka miary Komplet
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99.5

nr esco

75-806961
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Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy
 

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet
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nr esco Kolor

75-834608 EV 1

75-101160 surowy

Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy
 

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu SW (skrzydło do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet
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nr esco Kolor

75-834611 EV 1

75-101162 surowy
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Zestaw montażowy
Montaż nawierzchniowy
 

Typ okna R, U(G), U(D)

Sposób montażu RZ (rama na zewnątrz)

Jednostka miary Komplet

w
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38.4

nr esco Kolor

75-834612 EV 1

75-101163 surowy
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Zestaw montażowy
Montaż ukryty
 

Typ okna R, U(G)

Kolor EV 1

Sposób montażu RW (rama do wewnątrz)

Jednostka miary Komplet

nr esco

75-834613

Zestaw montażowy
Montaż ukryty
 

Typ okna R, U(G), U(D), W

Kolor EV 1

Sposób montażu RZ (rama na zewnątrz)

Jednostka miary Komplet

nr esco

75-834615
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Zasilacz do testowania siłowników
 

Zasilanie 230VAC

Wydajność prądowa 2A/24VDC

Przycisk zmiany polaryzacji TAK (zintegrowany)

Metalowa obudowa TAK

nr esco

75-819837

Tester
Do zasuwnic i siłowników
 

Zasilanie akumulatorowe TAK (możliwość ładowania poprzez kabel 
230VAC)

Napięcie wyjściowe 12 i 24VDC

Prąd wyjściowy max. 8A

Dodatkowe elementy wbudowany amperomierz i woltomierz

nr esco

75-820147
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Programator do siłowników łańcuchowych esco
 

Jednostka miary SZT.

nr esco

75-883042

Zasilacz systeQ-NTI6024U
z kablem zasilającym (l = 3 m)

Do zabudowy w profilu bądź do stosowania wraz z obudową.

Zmiana polaryzacji poprzez zasilanie 230V.
 

Napięcie wyjściowe ± 24 V DC

Prąd wyjściowy 2,5 A

Napięcie wejściowe 220-240 V AC

Jednostka miary SZT. 250

2
4

21.5222

nr esco

75-791067

Obudowa
do zasilacza systeQ-NTI
 

Kolor EV 1

Jednostka miary SZT.

nr esco

75-834617
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Zasilacz N 320 24VDC
Do zasilania siłowników 24VDC.
Zabudowa nawierzchniowa (obudowa tworzywowa)
Zmiana polaryzacji poprzez zasilanie 230VAC.
 

Napięcie wyjściowe 22 - 27,6 VDC (regulowane)

Wymiary 200 x 120 x 77 mm

Prąd wyjściowy 3,2 A max.

Wyłącznik możliwe: 0,4  - 3,2 A

Stopień ochrony IP 65

Jednostka miary SZT.

nr esco

75-680842

Siłownik Prąd znamionowy* Wyłącznik Maksymalna ilość

KM 20II Solo 0,7A 1,0A 3 siłowniki

KM 20II Tandem 1,4A 2,0A 1 komplet

KM 25I Solo 1,0A 1,2A 3 siłowniki

KM 25I Tandem 2,0A 2,4A 1 komplet

KM 35 EN Solo (wysuw: 300mm, 500mm) 0,95A 1,2A 3 siłowniki

KM 35 EN Solo (wysuw: 700mm, 1000mm) 1,5A 1,9A 2 siłowniki

KM 35 EN Tandem (wysuw: 300mm, 500mm) 1,9A 2,4A 1 komplet

KM 35 EN Tandem (wysuw: 700mm, 1000mm) 3,0A 3,8A 1 komplet

KM 40 Solo 1,4A wyłącznik 2 siłowniki

KM 40 Tandem 2,8A wyłącznik 1 komplet

KM 50II Solo 1,5A 1,9A 2 siłowniki

KM 50II Tandem 3,0A 3,8A 1 komplet

FA 121 1,2A wyłącznik 3 siłowniki

FA 121-EKS 1,2A wyłącznik 3 siłowniki

Zasilacz można zastosować do poniższych siłowników esco
 

*Dla rozwiązania z siłownikami ryglującymi, należy zapewnić by siłowniki ryglujące nie pracowały w tym samym 
czasie co siłowniki łańcuchowe.
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Zestaw nożyc bezpieczeństwa
- do pionowych okien uchylanych górą
- do okien wykonanych z profili aluminiowych z rowkiem euro 20/15
- do okien o szczelinie profilowej w zakresie od 11 do 16mm
- wersja z ryglowaniem współpracuje z okuciem obwiedniowym
roto AL/roto AL Designo

 UWAGA - Maksymalny ciężar skrzydła i pozycję montażu nożyc ustalić w oparciu o 
diagramy dołączone do zestawów

Ilość nożyc w komplecie 2

Podkładka ramowa TAK - 2 szt.

Obejście okucia obwiedniowego TAK - 2 szt. (w wersji z ryglowaniem)

Uchył do 700mm

Jednostka miary komplet

nr esco Wersja

75-810000 bez ryglowania obwiedniowego

75-810001 z ryglowaniem obwiedniowym

Zestaw nożyc bezpieczeństwa
- do pionowych okien uchylanych górą
- do okien wykonanych z profili aluminiowych z rowkiem euro 20/15
- do okien o szczelinie profilowej w zakresie od 11 do 16mm
- wersja z ryglowaniem współpracuje z okuciem obwiedniowym
roto AL/roto AL Designo

 UWAGA - Maksymalny ciężar skrzydła i pozycję montażu nożyc ustalić w oparciu o 
diagramy dołączone do zestawów
 

Ilość nożyc w komplecie 2

Podkładka ramowa TAK - 2 szt.

Obejście okucia obwiedniowego TAK - 2 szt. (w wersji z ryglowaniem)

Uchył do 1200mm

Jednostka miary komplet

nr esco Wersja

75-810003 bez ryglowania obwiedniowego

75-810004 z ryglowaniem obwiedniowym
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SYSTEMY

NAPOWIETRZANIA
BS - do dzwi

SIŁOWNIK RAMIENIOWY BS (300N)

Zastosowanie:

- do drzwi napowietrzających

- do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz 

Właściwości:

- kompaktowe wymiary

- czas otwierania krótszy niż 60s

- duży kąt otwarcia

- programowalny skok

- łagodny start

- rozpoznawanie spadku napięcia

- sterowanie elektrozaczepem

Dane techniczne:

Napięcie zasilania

Znamionowy pobór

Siła zamykania

Siła otwierania

Kabel podłączeniowy

24 VDC -15%;+15%

1,2A chwilowy 1,32A

50 N

300 N

6x0,75 mm2/ 2m

474

1
1
5

5
7

nr esco j.m. DIN kąt otwarcia szerokość skrzydła opóźniony start do podłączenia ryglatora

79-582123 szt. R 125o od 736mm std. 2s NIE

79-800576 szt. L 125o od 736mm std. 2s NIE

79-802693 szt. R 95o od 525mm std. 2s NIE

79-802903 szt. L 95o od 525mm std. 2s NIE

79-800667 szt. R 95o od 525mm 5s NIE

79-800668 szt. L 95o od 525mm 5s NIE

79-800665 szt. R 125o od 736mm 5s NIE

79-800666 szt. L 125o od 736mm 5s NIE

79-819865 szt. R 125o od 736mm 10s NIE

79-819866 szt. L 125o od 736mm 10s NIE

79-819868 szt. R 125o od 736mm 12s NIE

79-819869 szt. L 125o od 736mm 12s NIE

79-819870 szt. R 95o od 525mm 10s NIE

79-819871 szt. L 95o od 525mm 10s NIE

79-819872 szt. R 95o od 525mm 12s NIE

79-819873 szt. L 95o od 525mm 12s NIE

79-812490* szt. R 125o od 736mm std. 2s TAK

79-812491* szt. L 125o od 736mm std. 2s TAK

79-812484* szt. R 95o od 525mm std. 2s TAK

79-812485* szt. L 95o od 525mm std. 2s TAK

79-812488* szt. R 125o od 736mm 10s NIE

79-812489* szt. L 125o od 736mm 10s NIE

79-812486* szt. R 95o od 525mm 10s NIE

79-812487* szt. L 95o od 525mm 10s NIE

* Zmiana kierunku siłownika możliwa jest przy użyciu dedykowanego oprogramowania lub specjalnego kabla.

Akcesoria: Kątownik montażowy 582131-H, Płyta montażowa 582298-H



str: 79.99

stan 09.2019

www.esco24.pl www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl

SYSTEMY

NAPOWIETRZANIA
BS - do dzwi

SIŁOWNIK RAMIENIOWY BS (500N)

Zastosowanie:

- do drzwi napowietrzających

- do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz 

Właściwości:

- kompaktowe wymiary

- czas otwierania krótszy niż 60s

- duży kąt otwarcia

- programowalny skok

- łagodny start

- rozpoznawanie spadku napięcia

- sterowanie elektrozaczepem

Dane techniczne:

Napięcie zasilania

Znamionowy pobór

Siła zamykania

Siła otwierania

Kabel podłączeniowy

24 VDC -15%;+15%

1,6A chwilowy 1,76A

50 N

500 N

6x0,75 mm2/ 2m

474

1
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7

nr esco j.m. DIN kąt otwarcia szerokość skrzydła opóźniony start do podłączenia ryglatora

79-820036 szt. R 125o od 736mm std. 2s NIE

79-820037 szt. L 125o od 736mm std. 2s NIE

79-820038 szt. R 95o od 525mm std. 2s NIE

79-820039 szt. L 95o od 525mm std. 2s NIE

79-820041 szt. R 95o od 525mm 5s NIE

79-820042 szt. L 95o od 525mm 5s NIE

79-820043 szt. R 125o od 736mm 5s NIE

79-820044 szt. L 125o od 736mm 5s NIE

79-819874 szt. R 125o od 736mm 10s NIE

79-819876 szt. L 125o od 736mm 10s NIE

79-819877 szt. R 125o od 736mm 12s NIE

79-819878 szt. L 125o od 736mm 12s NIE

79-819879 szt. R 95o od 525mm 10s NIE

79-819880 szt. L 95o od 525mm 10s NIE

79-819881 szt. R 95o od 525mm 12s NIE

79-819882 szt. L 95o od 525mm 12s NIE

79-812500* szt. R 125o od 736mm std. 2s TAK

79-812502* szt. L 125o od 736mm std. 2s TAK

79-812493* szt. R 95o od 525mm std. 2s TAK

79-812494* szt. L 95o od 525mm std. 2s TAK

79-812497* szt. R 125o od 736mm 10s NIE

79-812499* szt. L 125o od 736mm 10s NIE

79-812495* szt. R 95o od 525mm 10s NIE

79-812496* szt. L 95o od 525mm 10s NIE

Akcesoria: Kątownik montażowy 582131-H, Płyta montażowa 582298-H

* Zmiana kierunku siłownika możliwa jest przy użyciu dedykowanego oprogramowania lub specjalnego kabla.
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SYSTEMY

NAPOWIETRZANIA
BS - do dzwi

SIŁOWNIK RAMIENIOWY BS/WERSJA KRÓTKA

Zastosowanie:

- do drzwi napowietrzających

- do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz 

Właściwości:

- kompaktowe wymiary

- czas otwierania krótszy niż 60s

- duży kąt otwarcia

- programowalny skok

- łagodny start

- rozpoznawanie spadku napięcia

- sterowanie elektrozaczepem

Dane techniczne:

Napięcie zasilania

Znamionowy pobór

Siła zamykania

Siła otwierania

Kabel podłączeniowy

24 VDC -15%;+15%

1,2A chwilowy 1,32A

50 N

500 N

6x0,75 mm2/ 2m

381

1
1
5

5
7

SJA KRÓTKA

rz

381

nr esco j.m. DIN kąt otwarcia szerokość skrzydła opóźniony start do podłączenia ryglatora

79-810175 szt. R 95o od 440mm std. 2s NIE

79-810174 szt. L 95o od 440mm std. 2s NIE

79-810178 szt. R 95o od 440mm 5s NIE

79-810176 szt. L 95o od 440mm 5s NIE

79-819885 szt. R 95o od 440mm 10s NIE

79-819884 szt. L 95o od 440mm 10s NIE

79-819887 szt. R 95o od 440mm 12s NIE

79-819886 szt. L 95o od 440mm 12s NIE

79-812503* szt. R 95o od 440mm std. 2s TAK

79-812504* szt. L 95o od 440mm std. 2s TAK

79-812505* szt. R 95o od 440mm 10s NIE

79-812506* szt. L 95o od 440mm 10s NIE

Akcesoria: Kątownik montażowy 582131-H, Płyta montażowa 582298-H

* Zmiana kierunku siłownika możliwa jest przy użyciu dedykowanego oprogramowania lub specjalnego kabla.
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SYSTEMY
NAPOWIETRZANIA

BS - do dzwi

Zastosowanie:
- uniwersalny do drzwi lewych i prawych

- umożliwiający mocowanie siłownika w glifi e drzwiowym 

nr esco j.m. DIN

79-582131 szt. L+R

KĄTOWNIK MONTAŻOWY
do siłownika BS

Zastosowanie:
- współpracuje z siłownikami BS

- umożliwia sterowanie elektrozaczepem rewersyjnym lub zworą

magnetyczną

MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY
z obudową

Napięcie zasilania
Wymiary

10-24V DC/AC (-/+5%)

obudowa D 90mm x S 65mm x W 33mm

nr esco j.m.

79-801983 KPL.

PŁYTA MONTAŻOWA

Zastosowanie:
- uniwersalna do drzwi lewych i prawych

- umożliwiająca mocowanie siłownika na ramie bądź skrzydle drzwi

do siłownika BS

nr esco j.m. DIN

79-582298 szt. L+R

Zastosowanie:
- umożliwia montaż siłownika BS i samozamykacza 

przy użyciu jednej płyty montażowej

- uniwersalny do drzwi lewych i prawych 

nr esco j.m. DIN wykonanie

79-823069 szt. L+R niro

79-823137 szt. L+R srebrne

PŁYTA MONTAŻOWA 
do siłownika BS i samozamykacza

Kompatybilne samozamykacze np: 820017, 820018, 820019
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SYSTEMY
NAPOWIETRZANIA

BS - do dzwi

SIŁOWNIK RAMIENIOWY BS (800N)
Zastosowanie:
- do drzwi napowietrzających

- do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz 

Właściwości:
- czas otwierania krótszy niż 60s

- duży kąt otwarcia

- programowalny skok

- łagodny start

- rozpoznawanie spadku napięcia

- sterowanie elektrozaczepem

- podwójne ramię

Dane techniczne:
Napięcie zasilania
Znamionowy pobór
Siła zamykania
Siła otwierania
Kabel podłączeniowy

24 VDC -15%;+15%

3,0A chwilowy 3,3A

50 N

800 N

6x0,75 mm2/ 3m

nr esco j.m. DIN kąt otwarcia szerokość skrzydła opóźniony start do podłączenia ryglatora

79-823223 szt. R 125o od 900mm std. 2s NIE

79-823756 szt. L 125o od 900mm std. 2s NIE

79-823757 szt. R 125o od 900mm 10s NIE

79-823758 szt. L 125o od 900mm 10s NIE

79-823760 szt. R 125o od 900mm 12s NIE

79-823761 szt. L 125o od 900mm 12s NIE

6
2

1
1
5

574

Zastosowanie:
- uniwersalny do drzwi lewych i prawych

- umożliwiający mocowanie siłownika w glifi e drzwiowym 

nr esco j.m. DIN

79-823224 szt. L+R

KĄTOWNIK MONTAŻOWY
do siłownika BS 800
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BS 500EN/W do okien

Zastosowanie:
- do okien uchylnych i rozwiernych

- do okien napowietrzających i oddymiających

Własności:
- czas otwarcia krótszy niż 60s

- duży kąt otwarcia

- programowalny skok

- współpraca równoległa do 4 siłowników

Dane techniczne:
Napięcie zasilania
Znamionowy pobór

Siła zamykania/otwierania
Kabel podłączeniowy

24 VDC -15%;+15%

1,2A dla wersji z krótkim ramieniem

1,6A dla wersji z długim ramieniem

500 N

5x0,75 mm2/ długość 2m

nr esco j.m. DIN kąt otwarcia szerokość skrzydła wariant

79-861124 szt. R 140o od 1000mm długie ramię

79-861152 szt. L 140o od 1000mm długie ramię

79-861153 szt. R 95o od 873mm długie ramię

79-861154 szt. L 95o od 873mm długie ramię

79-861155 szt. R 95o od 873mm długie ramię, opóźniony start

79-861156 szt. L 95o od 873mm długie ramię, opóźniony start

79-861125 szt. R 140o od 550mm krótkie ramię

79-861147 szt. L 140o od 550mm krótkie ramię

79-861148 szt. R 95o od 535mm krótkie ramię

79-861149 szt. L 95o od 535mm krótkie ramię

79-861150 szt. R 95o od 535mm krótkie ramię, opóźniony start

79-861151 szt. L 95o od 535mm krótkie ramię, opóźniony start

SIŁOWNIK RAMIENIOWY BS 500EN/W

UWAGA: do siłowników należy zamawiać dodatkowo szynę ślizgową.

Zastosowanie:
- uniwersalne do okien lewych i prawych

SZYNY ŚLIZGOWE
do siłownika BS 500EN/W

nr esco j.m. DIN wariant

79-861128 szt. L+R długość 400 mm

79-861127 szt. L+R długość 600 mm

79-861126 szt. L+R długość 800 mm
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Akcesoria

SIŁOWNIK LINIOWY WAL

nr esco j.m.

79-824019 szt.

Zastosowanie:
- do obsługi okuć obwiedniowych

Własności:
- do współpracy z modułem kolejności

Dane techniczne:
zasilanie:

pobór prądu:

skok:

MODUŁ KOLEJNOŚCI AM-873-LP

24VDC
1A
18mm

Zastosowanie:
- Do koordynacji pracy siłowników ramieniowych BS i 

siłownika ryglującego

- Jako wyłącznik przeciążeniowy do siłownika liniowego

Własności:
- obudowa z tworzywa sztucznego

nr esco j.m.

79-817494 szt.

Dane techniczne:
zasilanie: 24VDC

ZESTAW MONTAŻOWY DO SIŁOWNIKA WAL

nr esco j.m. rodzaj otwarcia montaż siłownika kolor

77-823912 KPL. do wewnątrz na ramie EV1

77-824031 KPL. na zewnątrz na ramie EV1

77-824030 KPL. do wewnątrz na skrzydle EV1
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SYSTEMY ODDYMIANIA
Centrale oddymiania

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 02/2011

Centrala automatyki pożarowej AFG-2

Zastosowanie:
- do drzwi i bram

Parametry:
- Zasilanie 230VAC
- Max prąd rygla 500mA
- Obudowa IP65
- Certyfikat CNBOP

nr esco wariant

77-755184 Akumulatory 2x1,2h/12V

77-766500 Bez podtrzymania akumulatorowego

79.40.00

Centrala automatyki pożarowej AFG-5

Zastosowanie:
- do drzwi i bram

Parametry:
- Zasilanie 230VAC
- Max prąd rygla 2,5A
- Obudowa IP65

nr esco

77-766518

Zasilacz buforowy AFG-5/ZAS

Zastosowanie:
- Do ładowania akumulatorów 2x7Ah/12V
- Awaryjne zasilanie centrali AFG-5
Parametry:
- Z miejscem na akumulatory
- Obudowa IP65

nr esco

77-766526

Tablica Wskaźnikowa UPTWs-1

Zastosowanie:
- Rozszerzenie centrali AFG-2 lub AFG-5
- Awaryjne zasilanie centrali AFG-5
Parametry:
- Możliwość podłączenia do 7 bram (drzwi)
- Kontrola prądu rygla
- Kontrola otwarcia poszczególnych bram (drzwi)

nr esco

77-766534
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Centrale oddymiania
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e-mail: esco@esco.com.pl stan: 02/2011

Centrala oddymiania AFG-2004

Parametry:
- obudowa stalowa natynkowa
- certyfikat CNBOP
- kolor szary

nr esco Typ
maksymalne 
obciążenie

linie oddy-
miania

linie przewie-
trzania

wymiary informacje dodatkowe

77-765619 2A 1L1G 2A 1 1 310x310x120mm

77-766542 2A-ZE 2A 1 brak 310x310x120mm zatrzask el.mag. 24V

77-766836 8A 1L1G 8A 1 1 310x310x120mm współpraca z CSP, GEMOS

77-766550 16A 1L2G 16A 1 1-2 310x310x120mm współpraca z CSP, GEMOS

77-766569 16A 2L2G 16A 2 2 480x410x150mm współpraca z CSP, GEMOS

77-766577 24A 1L3G 24A 1 1-3 500x500x200mm współpraca z CSP, GEMOS

77-766585 24A 2L3G 24A 1 1-4 500x500x200mm współpraca z CSP, GEMOS

77-763918 32 1L4G 32A 1 1-4 500x500x200mm współpraca z CSP, GEMOS

77-766593 32A 2L4G 32A 2 2-4 500x500x200mm współpraca z CSP, GEMOS

77-766607 40A 1L5G 40A 1 1-5 800x600x200mm współpraca z CSP, GEMOS

77-766615 40A 3L5G 40A 3 1-5 800x600x200mm współpraca z CSP, GEMOS

77-766623 48A 1L6G 48A 1 1-6 800x600x200mm współpraca z CSP, GEMOS

77-766631 48A 3L6G 48A 3 3-6 800x600x200mm współpraca z CSP, GEMOS

79.41.00
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Centrale oddymiania

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 02/2011

Akumulator

Zastosowanie:
- do central AFG-2004

nr esco Typ wariant

79-767212 2004/2A 1,3Ah/12V

79-767220 2004/8A 2,2Ah/12V

79-767239       2004/16A 5,0Ah/12V

79-767247       2004/16A      7,0Ah/12V

79.42.00

Ręczny przycisk oddymiania RPO-01

Parametry:
- sygnalizacja stanu za pomocą diod
- napięcie robocze 24 VDC
- obudowa RAL 7035
- IP42
- certyfikat CNBOP

nr esco

77-766640

Przycisk przewietrzania PP-20

Parametry:
- funkcje otwórz, stop, zamknij
- zasilanie 24-30 VDC
- obudowa natynkowa PVC 53,5x53,5x42

nr esco

77-766638
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centrale oddymiania
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e-mail: esco@esco.com.pl stan: 02/2011

Czujka pogodowa deszcz CD-02

Zastosowanie:
- do centrali AFG-2004, CP-03

nr esco

77-764310

79.43.00

Czujka pogodowa, wiatr-deszcz

Zastosowanie:
- do centrali AFG-2004, CP-03

nr esco

77-644994

Przycisk przewietrzania, obrotowy PP-33

Parametry:
- jednobiegunowy zwierny, z kontrolką

nr esco

77-645001
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www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 02/2011

Optyczna czujka dymu DOR-40

Zastosowanie:
- Do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w bezpłomieniowym
początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał zaczyna się tlić, a więc
na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnego
wzrostu temperatury.
- Jest przeznaczona do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w
normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej.
Właściwości:
- Wbudowany cyfrowy układ samoregulacji, utrzymujący stałą czułość przy
postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej.
- Po przekroczeniu założonego progu samoregulacji czujka wysyła do cen-
trali sygnał alarmu
- Czujka ma wymienną komorę optyczną
- Czujki DOR-40 spełniają wymagania normy PN-EN 54-7.
- Współpracują z gniazdem G-40
Dane techniczne:
- Napięcie pracy: 12 - 28 V
- Maksymalny prąd dozorowania: 60 mA
- Prąd alarmowania: 20 mA
- Zakres temperatur pracy: -25 °C - +55 °C
- Wilgotność względna: do 95 % przy 40 °C
- Wymiary czujki (z gniazdem): f115 x 54 mm

nr esco j.m.

79-635111 szt.

79.44.00

Gniazdo G40 do czujki DOR 40

Zastosowanie:
- do mocowania czujek DOR-40 na suficie i dołączenia do nich przewodów
linii dozorowej.
Właściwości:
- Zawiera łączówkę kablową z bezśrubowymi zaciskami, pozwalającą na
szybkie podłączenie przewodów instalacji.
- Konstrukcja gniazda umożliwia elastyczne mocowanie go do podłoża i
estetyczne doprowadzenie okablowania.
- Gniazdo wyposażone jest w zatrzask, uniemożliwiający wyjęcie czujki bez
zastosowania specjalnego klucza.
- Możliwość podłączenia przewodów linii dozorowej prowadzonych podtyn-
kowo lub natynkowo.
- Dodatkowe złącze umieszczone w gnieździe umożliwia łączenie ekranu
przewodu linii dozorowej.
Dane techniczne:
- Średnica żył dołączanych przewodów: max 1 mm
- Rozstaw otworów do mocowania: 63 mm
- Wymiary: f107 x 28,5 mm

nr esco j.m.

79-635120 szt.
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stan: 05.2004

Szablon wiertarski do zawiasów drzwiowych Dr. Hahn
seria
2-czêœciowych

„ 60 AT ”

Szablon do wiercenia wyposa¿ony w:
- kostki dystansowe 4, 5, 6 mm
- trzpienie pozycjonuj¹ce kostki dystansowe

Szablon wiertarski do zawiasów drzwiowych Dr. Hahn 
seria
3-czêœciowych

„ 60 AT ”Zastosowanie:
- do poprawnego wykonania otworów 
   monta¿owych do mocowania zawiasu

Szablon do wiercenia wyposa¿ony w:
- kostki dystansowe 4, 5, 6 mm
- trzpienie pozycjonuj¹ce kostki dystansowe

Zastosowanie:
- do poprawnego wykonania otworów 
   monta¿owych do mocowania zawiasu

nr esco jm. Rozstaw BA Opis

91-204013 szt. 62,5 mm

91-451479 szt. 78 mm

91-204366 szt. 84 mm

91-419907 szt. 89 mm

91-451460 szt. 99,5 mm

91-644749 szt. 104,5 mm

Szablon wiertarski do zawiasów 2-czêœciowych seria 60 AT

nr esco jm. Rozstaw BA Opis

91-254720 szt. 62,5 mm

91-499056 szt. 78 mm

91-254711 szt. 84 mm

91-572500 szt. 89 mm

91-644757 szt. 104,5 mm

Szablon wiertarski do zawiasów 3-czêœciowych seria 60 AT
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strona: 91.02.00

stan: 05.2004

Szablon wiertarski do zawiasów drzwiowych Dr. Hahn
seria
3-czêœciowych

„ 3 ”

Szablon do wiercenia wyposa¿ony:
- kostki dystansowe 4, 5, 6 mm
- trzpienie pozycjonuj¹ce kostki dystansowe

Zastosowanie:
- do poprawnego wykonania otworów 
   monta¿owych do mocowania zawiasu

Szablon wiertarski do zawiasów drzwiowych Dr. Hahn
seria
2-czêœciowych

„ 3 ”

Szablon do wiercenia wyposa¿ony:
- kostki dystansowe 4, 5, 6 mm
- trzpienie pozycjonuj¹ce kostki dystansowe

Zastosowanie:
- do poprawnego wykonania otworów 
   monta¿owych do mocowania zawiasu

nr esco jm. Rozstaw BA Opis

91-330787 szt. 62,5 mm

91-277460 szt. 65 mm

91-329061 szt. 83 mm

91-277479 szt. 86 mm

91-329070 szt. 91,5 mm

91-329088 szt. 104 mm

91-331198 szt. 109,5 mm

Szablon wiertarski do zawiasów 2-czêœciowych seria 3

nr esco jm. Rozstaw BA Opis

91-329126 szt. 62,5 mm

91-273465 szt. 65 mm

91-329096 szt. 83 mm

91-273473 szt. 86 mm

91-329100 szt. 91,5 mm

91-329118 szt. 104 mm

91-331201 szt. 109,5 mm

Szablon wiertarski do zawiasów 3-czêœciowych seria 3



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 91.03.00

stan: 05.2004

Zastosowanie:
- do poprawnego wykonania otworów 
   monta¿owych do mocowania zawiasu

Uniwersalny szablon wiertarski do zawiasów drzwiowych 
typ
2 i 3-czêœciowych

„ Mechanica ” 

Zastosowanie:
- do poprawnego wykonania otworów 
   monta¿owych do mocowania zawiasu

Adapter do szablonu  wiertarskiego do zawiasów 
drzwiowych typ 
2-czêœciowych

„ Mechanica ”

nr esco jm. Rozstaw BA Opis

91-476056 szt. 53 mm
Adapter do szablonu wiertarskiego do zawiasów

2-czêœciowych „Mechanica”

nr esco jm. Rozstaw BA Opis

91-476048 szt.

60 mm

67 mm

79 mm

93 mm

Szablon wiertarski do zawiasów 2 i 3-czêœciowych

typ „Mechanica”
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Uniwersalny szablon wiertarski do zawiasów drzwiowych 
typ
2 i 3-czêœciowych

„ Mechanica ” 
Zastosowanie:
- do poprawnego wykonania otworów 
   monta¿owych do mocowania zawiasu

Uniwersalny szablon wiertarski do zawiasów drzwiowych 
typ z zaciskami do profila
2 i 3-czêœciowych

„ Mechanica ” 
Zastosowanie:
- do poprawnego wykonania otworów 
   monta¿owych do mocowania zawiasu

nr esco jm. Rozstaw BA Opis

91-573744 szt.

62,5 mm

78 mm

84 mm

92 mm

Szablon wiertarski do zawiasów 2 i 3-czêœciowych

typ „Mechanica”

nr esco jm. Rozstaw BA Opis

91-597880 szt.

60 mm

67 mm

79 mm

93 mm

Szablon wiertarski do zawiasów 2 i 3-czêœciowych

typ „Mechanica” z zaciskami do profila



Szablon wiertarski do otwieracza górnego NEWTON

Zastosowanie:
- do poprawnego wykonania otworów 
   monta¿owych do mocowania otwieracza
   górnego NEWTON

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 91.05.00

stan: 05.2004

Uniwersalny szablon wiertarski do zawiasów drzwiowych 
typ z zaciskami do profila
2 i 3-czêœciowych

„ Mechanica ”
Zastosowanie:
- do poprawnego wykonania otworów 
   monta¿owych do mocowania zawiasu

nr esco jm. Opis

91-476652 szt. Szablon wiertarski do otwieracza górnego NEWTON

nr esco jm. Rozstaw BA Opis

91-623172 szt.

62,5 mm

78 mm

84 mm

92 mm

Szablon wiertarski do zawiasów 2 i 3-czêœciowych

typ „Mechanica” z zaciskami do profila



Szablon wiertarski do otwieracza górnego OL 100

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Zastosowanie:
- do poprawnego wykonania otworów monta¿owych
  mocowania otwieracza górnego OL 100

strona: 91.06.00

stan: 05.2004

Szablon wiertarski do otwieracza górnego OL 90

Zastosowanie:
- do poprawnego wykonania otworów monta¿owych
  mocowania otwieracza górnego OL 90

nr esco jm. Opis

91-225436 szt. Szablon wiertarski do otwieracza górnego OL 90

nr esco jm. Opis

91-253278 szt. Szablon wiertarski do otwieracza górnego OL 100



Zastosowanie:
- do poprawnego wykonania otworów 
   monta¿owych do mocowania no¿yc 
   bezpieczeñstwa FPS

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 91.07.00

stan: 05.2004

Szablon wiertarski do no¿yc bezpieczeñstwa FPS

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Szablon wiertarski do no¿yc bezpieczeñstwa nr 35

Zastosowanie:
- do poprawnego wykonania otworów 
   monta¿owych do no¿yc bezpieczeñstwa nr 35

nr esco jm. Opis

91-333131 szt. Szablon wiertarski do no¿yc bezpieczeñstwa nr 35

nr esco jm. Opis

91-335517 kpl Szablon wiertarski do no¿yc bezpieczeñstwa FPS
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strona: 91.08.00

stan: 05.2004

Szablon ustawczy do okuæ rozwierno-uchylnych SAVIO

Zastosowanie:
- do poprawnego pozycjonowania elementów obwiedni 
  okien rozwierno-uchylnych znajduj¹cych sie na ramie okiennej

21

nr esco jm. Opis

91-574864 szt.
Szablon ustawczy elementów obwiedni okna

rozwierno-uchylnego SAVIO RIBANTA 4

nr esco jm. Opis

91-499129 szt.
Szablon ustawczy elementów obwiedni okna

rozwierno-uchylnego SAVIO RIBANTATRE 150
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CHEMIA BUDOWLANA
Kleje

Zastosowanie:
- do łączenia naroży konstrukcji okiennych i drzwiowych z profi li aluminiowych

- do klejenia aluminium, laminatu wysokociśnieniowego, tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i 

innych materiałów

- łatwy do dozowania i mieszania, ze względu na podwójne opakowanie oraz wykorzystanie statycznego mieszadła

Parametry techniczne:

nr esco j.m. pojemność kolor

92-599263 szt. 550g beżowy

92-599271 szt. 900g beżowy

92-689726 szt. 550g biały

92-372951 szt. mieszadło statyczne

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy

Usuwać z powierzchni i urządzeń do obróbki świeży, jeszcze nieutwardzony klej za pomocą COSMOFEN 60.

Utwardzony klej można usunąć wyłącznie w sposób mechaniczny.

COSMOFEN DUO

Żywotność do pracy:

Idealne warunki klejenia:
Stosować w temp. od:
Wytrzymałość:

Po zmieszaniu ok. 60 min

Po zmieszaniu w mieszadle statycznym ok. 30 min

Temp. +20°C, Wilgotność 50%

+7°C

Po 24h – 75%

Po 7 dniach – 100%

Czyszczenie

Zastosowanie:
- do łączenia naroży konstrukcji okiennych i drzwiowych z profi li aluminiowych

- do klejenia kamienia naturalnego i sztucznego

- do klejenia aluminium, laminatu wysokociśnieniowego, tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i 

innych materiałów

Parametry techniczne:

nr esco j.m. pojemność kolor

92-608211 para A+B 460g+460g (310ml) szary

92-608220 para A+B 1500g+1500g szary

Dwuskładnikowy klej epoksydowy

Usuwać z powierzchni i urządzeń do obróbki świeży, jeszcze nieutwardzony klej za pomocą COSMOFEN 60.

Utwardzony klej można usunąć wyłącznie w sposób mechaniczny.

COSMOFEN AL

Żywotność do pracy:

Idealne warunki klejenia:
Stosować w temp. od:
Wytrzymałość:

Po zmieszaniu ok. 60 min

Stosunek składników mieszanki A:B = 1:1

Temp. +20°C, Wilgotność 50%

+5°C

Po 24h – 75%

Po 7 dniach – 100%

Czyszczenie
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e-mail: esco@esco.com.pl

CHEMIA BUDOWLANA
Kleje

Zastosowanie:
- do łączenia naroży konstrukcji okiennych i drzwiowych z profi li aluminiowych

- do sklejania systemów drewniano – aluminiowych

- podczas sklejania wielu elementów montażowych

- łatwy do dozowania, ulega utwardzeniu pod wpływem wilgoci dostarczonej z zewnątrz

Parametry techniczne:

nr esco j.m. pojemność kolor

92-599280 szt. 470g (310ml) biały

Jednoskładnikowy klej poliuretanowy

Usuwać z powierzchni i urządzeń do obróbki świeży, jeszcze nieutwardzony klej za pomocą COSMOFEN 60.

Utwardzony klej można usunąć wyłącznie w sposób mechaniczny.

COSMOPUR 819

Żywotność do pracy:

Idealne warunki klejenia:
Stosować w temp. od:
Wytrzymałość:

Na sucho ok 7 min

Na mokro ok 4 min

Temp. +20°C, Wilgotność 50%

+7°C

Po 24h – 50%

Po 7 dniach – 100%

Czyszczenie

Zastosowanie:
- do łączenia naroży konstrukcji okiennych i drzwiowych z profi li aluminiowych

- do sklejania systemów drewniano – aluminiowych

- podczas sklejania wielu elementów montażowych

- łatwy do dozowania, ulega utwardzeniu pod wpływem wilgoci dostarczonej z zewnątrz

Parametry techniczne:

Jednoskładnikowy klej poliuretanowy

Usuwać z powierzchni i urządzeń do obróbki świeży, jeszcze nieutwardzony klej za pomocą COSMOFEN 60.

Utwardzony klej można usunąć wyłącznie w sposób mechaniczny.

COSMOPUR 818

Żywotność do pracy:
Idealne warunki klejenia:
Stosować w temp. od:
Wytrzymałość: 

Przezroczysty przy cienkich 
warstwach

Na mokro ok 18 min

Temp. +20°C, Wilgotność 50%

+10°C

Po 24h – 75%

Po 7 dniach – 100%

Tak

Czyszczenie

nr esco j.m. pojemność kolor

92-815111 szt. 470g (310ml) mętny
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CHEMIA BUDOWLANA
Kleje

Zastosowanie:
Uniwersalny, nie zawierający rozpuszczalników jednoskładnikowy klej, stosowany do montażu 

strukturalnie silnych wiązań, w rzemiośle i przemyśle. 

Właściwości szczególne:
- wyjątkowo szybki czas reakcji

- ciągliwo-elastyczna fuga klejowa

- odpowiedni do obróbki kamienia naturalnego

- wysoka przyczepność początkowa

- dobra przyczepność do różnych materiałów drewnianych i budowlanych, ceramiki, metalu, 

duroplastów i termoplastów w przypadku odpowiedniej obróbki wstępnej powierzchni

- dobra odporność na działanie czynników atmosferycznych

- wodoodporność D4 wg DIN EN 204

- łatwy do dozowania, ulega utwardzeniu pod wpływem wilgoci dostarczonej z zewnątrz

Parametry techniczne:

nr esco j.m. pojemność kolor

92-890108 szt. 310ml beżowy

Jednoskładnikowy klej poliuretanowy

Usuwać z powierzchni i urządzeń do obróbki świeży, jeszcze nieutwardzony klej za pomocą COSMOFEN 60.

Utwardzony klej można usunąć wyłącznie w sposób mechaniczny.

COSMOPUR K1

Żywotność do pracy:

Idealne warunki klejenia:
Stosować w temp. od:
Wytrzymałość:

Na sucho ok 5 min

Na mokro ok 2 min

Temp. +20°C, Wilgotność 50%

+7°C

twardnienie ok 2,5 mm w 24 h

Po 7 dniach – 100%

Czyszczenie

stan 05.2018
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CHEMIA BUDOWLANA
Kleje

Zastosowanie:
- do zabarwienia klejów COSMOFEN DUO, COSMOFEN AL, COSMOPUR.

nr esco j.m. pojemność kolor

92-346667 szt. 50ml biały

92-346675 szt. 50ml czarny

92-346683 szt. 50ml niebieski

92-346691 szt. 50ml czerwony

92-346705 szt. 50ml żółty

Pasta zabarwiająca do klejów
COSMOFEN

Zastosowanie:
- ochrona antykorozyjna nieosłoniętych aluminiowych profi li naciętych
- uszczelnianie, np. skosów, spoin pionowych w konstrukcjach aluminiowych
- klejenie i uszczelnianie w różnych gałęziach przemysłu

Parametry techniczne:

nr esco j.m. pojemność kolor

92-861190 szt. 150g szary

92-815112 szt. 310ml szary

92-572136 szt. 310ml biały

92-814818 szt. 310ml czarny

Masa uszczelniająca antykorozyjna

Świeżą, jeszcze nieutwardzoną masę usuwać z powierzchni i urządzeń do obróbki za pomocą COSMOFEN 60.
Utwardzoną masę można usunąć wyłącznie mechanicznie.

COSMOFEN ALUPROTEKTOR

Żywotność do pracy:
Idealne warunki klejenia:
Stosować w temp. od:
Wytrzymałość: 

Odporny na promienie UV:
Wodoszczelność:

Na sucho ok 25 min
Temp. +20°C, Wilgotność 50%
+5°C
Twardnienie 4 mm w 24h
Po 7 dniach – 100%
Tak 
słup wody 140mm

Czyszczenie

stan 05.2018
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CHEMIA BUDOWLANA
Kleje

Zastosowanie:
- do klejenia styków oraz skosów uszczelek przyszybowych w konstrukcjach okiennych i drzwiowych

- dobra przyczepność na różnych powierzchniach, skleja w ciągu kilku sekund

Parametry techniczne:

nr esco j.m. pojemność opis

92-524069 szt. 50ml sztywna fuga klejowa

92-812316 szt. 50ml sztywna fuga klejowa

92-815109 szt. 50ml elastyczna fuga klejowa

Jednoskałdnikowy klej do uszczelek z APTK i EPDM (sekundowy)

Żywotność do pracy:
Idealne warunki klejenia:
Stosować w temp. od:
Wytrzymałość: 
Odporny na promienie UV

od 3 do 15 sekund (w zależności od podłoża)

Temp. +20°C, Wilgotność 50%

+2°C

Po 16 (24) godzinach – 100%
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CHEMIA BUDOWLANA

Kleje

Zastosowanie:

- stosowany do dozowania klejów COSMOFEN DUO 550g, 900g

- ręczny z łożyskiem mechanicznym o skoku, umożliwia porcjowanie kleju w sposób ciągły i racjonalny

- łatwy w obsłudze i czyszczeniu

nr esco j.m. przeznaczenie

92-372978 szt. do kleju 550g

92-372986 szt. do kleju 900g

Pistolet dozujący do klejów

nr esco j.m.

92-524280 szt.

Zastosowanie:

- stosowany do dozowania klejów COSMOFEN DUO 550g, 900g

- pneumatyczny, umożliwia porcjowanie kleju w sposób ciągły i racjonalny

- łatwy w obsłudze i czyszczeniu

Pistolet dozujący do klejów

stan 05.2018
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CHEMIA BUDOWLANA
Środki czyszczące

Zastosowanie:
- usuwanie pyłu, pozostałości kleju po folii ochronnej, tłuszczu, śladów gumy, świeżej pianki poliuretanowej i świeżych 
pozostałości środków uszczelniających oraz smoły i bitumów
- stolarka okienna i drzwiowa do czyszczenia profi li aluminiowych oraz poliuretanu lakierowanych proszkowo i 
anodowanych
- czyszczenie powierzchni lakierowanych w przemyśle obróbki tworzyw sztucznych i metalu
- czyszczenie powierzchni przed sklejeniem

Właściwości:
- łagodny zapach podczas obróbki
- szybko schnący
- nierozpuszczający
- stosować w temp powyżej +5°C

nr esco j.m. pojemność

92-485870 szt. 1L

92-202274 szt. 10L

92-515590 szt. 30L

Środek czyszczący do powierzchni
COSMOFEN 60

Zastosowanie:
- czyszczenie wszystkich powierzchni w zakresie konstrukcji okien, drzwi i fasad z drewna, plastiku i aluminium
- regularna dbałość o już zmontowane profi le okienne, drzwiowe i żaluzjowe
- bezbarwne czyszczenie powierzchni szklanych i o wysokim połysku, a także mebli biurowych i wielu powierzchni z 
tworzyw sztucznych, również np. ekrany komputerowe

Właściwości:
- intensywny efekt czyszczenia
- łagodny dla powierzchni
- pH neutralne
- stosować w temp powyżej +5°C

nr esco j.m. pojemność

92-244031 szt. 500ml

Środek czyszczący do powierzchni
COSMOKLAR Color

stan 05.2018
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CHEMIA BUDOWLANA
Środki czyszczące

Krem do czyszczenia i polerowania metalu, bez chlorku amonu, zawiera silikon.

Zastosowanie:
- środek polerski i wygładzający do wszystkich metali, stali szlachetnej, chromu, 
miedzi, mosiądzu, niklu, srebra, itp.
- konserwuje, zabezpiecza przed korozją, zapobiega utlenianiu metali, zapobiega 
występowaniu osadów wodnych i śladów palców
- nadaje metalom idealny połysk i zapewnia ochronę, która intensyfi kuje się przy 
regularnym używaniu preparatu

nr esco j.m. pojemność

92-890109 szt. 150ml

Środek do czyszczenia stali szlachetnej
MIKROSOFT

Zastosowanie:
- do dodatkowego smarowania wszystkich ruchomych części okuć
- umożliwia penetrację trudno dostępnych miejsc

nr esco j.m. pojemność

92-202223 szt. 400ml

Smar w spray’u

stan 05.2018
strona: 92.02.02



www.esco24.pl www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

CHEMIA BUDOWLANA

Środki czyszczące

Zastosowanie:

- do korekcji drobnych uszkodzeń powierzchni anodowanych i lakierowanych
- umożliwia dokładne wypełnienie oraz naprawienie zarysowanych powierzchni
- szybkoschnący

Parametry techniczne:

nr esco j.m. pojemność kolor

92-202690 szt. 150ml AL-srebrny

92-202711 szt. 150ml AL-c.brąz/BK 32

92-202282 szt. 150ml AL-c.brąz/BK 03

92-268933 szt. 150ml RAL 9016

Lakier w spray’u

Idealne warunki stosowania: Temp. +15-20°C, Wilgotność 50%

Zastosowanie:

- do korekcji drobnych uszkodzeń powierzchni anodowanych i lakierowanych
- umożliwia dokładne wypełnienie oraz naprawienie zarysowanych powierzchni
- szybkoschnący
- w sztyfcie

Parametry techniczne:

nr esco j.m. pojemność kolor

92-196908 szt. 12ml AL-srebrny

92-196959 szt. 12ml AL-c.brąz/BK 32

92-196940 szt. 12ml AL-c.brąz/BK 03

92-238333 szt. 12ml RAL 9010

92-268925 szt. 12ml RAL 9016

Korektor z pędzelkiem w sztyfcie

Idealne warunki stosowania: Temp. +15-20°C, Wilgotność 50%

Zastosowanie:

- umożliwia dokładne i oszczędne nawilżenie ściereczek środkiem czyszczącym
- łatwy w obsłudze oraz umożliwia dokładne dozowanie ze względu na 
konstrukcję zbiornika

nr esco j.m. pojemność

92-303143 szt. 5L

Dozownik do środków czyszczących
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CHEMIA BUDOWLANA

Środki czyszczące

Zastosowanie:

do zabezpieczania okien i drzwi aluminiowych, stalowych i PCV, ogrodów zimowych, innych konstrukcji stolarki i 
ślusarki okienno-drzwiowej oraz balustrad, elewacji z płyt kompozytowych, przed uszkodzeniami powstałymi w 
wyniku prac procesu budowlanego

Właściwości:

- odporność na działanie promieni UV
- folia jest przezierna
- produkt na bazie wody przyjazny środowisku naturalnemu

Parametry techniczne:

nr esco j.m. pojemność

92-890110 szt. 4kg

Folia ochronna w płynie
TRASTEK W4930

Zastosowanie:

Samoprzylepna folia ochronna 44S-40 stosowana jest do ochrony powierzchni przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem podczas obróbki, składowania i montażu.
Stosowana do ochrony powierzchni typu: szkło, blachy, aluminium, profi le PCW.

Parametry techniczne:

nr esco j.m. szerokość dł. rolki

92-812151 rolka 500mm 100mb.

92-812152 rolka 600mm 100mb.

Samporzylepna folia ochronna

Czas ochrony konstrukcji:

Temperatura stosowania:

do 12 miesięcy
powyżej +10°C (aplikacja i usuwanie)

Przed nałożeniem warstwy ochronnej należy upewnić się, że konstrukcje 
są suche, nie ma na nich kurzu i innych zanieczyszczeń takich jak: 
zaprawa, grunt, klej, smar, olej itp. 
- aplikacja za pomocą wałka malarskiego, pędzla lub hydrodynamicznego 
agregatu malarskiego
- wydajność 4-5 m2/kg przy grubości powłoki min 0,25 mm na mokro 
(0,125 mm na sucho)

Rodzaj nośnika:

Temperatura aplikacji:

Typ kleju (strona wew.):

polietylen
+15-40°C
akryl rozpuszczalnikowy

UWAGA
Folię z produktu należy usunąć nie później niż 3 miesiące od daty zalaminowania.
Folia powinna być usuwana w temperaturze minimum +10°C.

stan 05.2018
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CHEMIA BUDOWLANA

Środki czyszczące

Zastosowanie:

- stosowana do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem podczas obróbki, 
składowania i montażu profi li aluminiowych (lakier typu struktura), profi li PVC, stali, 
ceramiki, marmuru, kamienia oraz szerokiej palety płyt i wyrobów z tworzyw sztucznych.

Własności:

- klej kauczukowy / kauczuk naturalny / - rozpuszczalnikowy
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- 6-cio miesięczna odporność na działanie promieni słonecznych UV
- kolor: czarny - strona wewnętrzna, biały - strona zewnętrzna
- właściwa temperatura aplikacji: od 10°C do 40°C
- 250m w rolce

nr esco j.m. szerokość

92-890080 rolka 20mm

92-890082 rolka 25mm

92-890083 rolka 30mm

92-890084 rolka 40mm

92-890085 rolka 50mm

92-890086 rolka 60mm

92-890087 rolka 70mm

92-890088 rolka 90mm

Folia ochronna - samoprzylepna do struktury

Proces demontażu folii musi następować w temperaturze pracy folii, a 
bezwzględnie powyżej 5°C.
Folia musi być zdemontowana natychmiast po budowlanych procesach 
montażowych w maksymalnym okresie 6 miesięcy od daty aplikacji.

MP88 BW SV KN

Zastosowanie:

- stosowana do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem podczas obróbki, składowania i montażu 
profi li aluminiowych (również lakierowanych proszkowo), profi li PVC, stali i innych powierzchniach.

- do zastosowań na zewnątrz

- charakteryzuje się dobrą odpornością na wilgoć
- 12 - miesięczna odporność na działanie promieni słonecznych UV
- kolor: czarny - strona wewnętrzna, biały - strona zewnętrzna

nr esco j.m. szerokość dł. rolki

92-573264 rolka 20mm 250mb

92-483338 rolka 25mm 250mb

92-483257 rolka 30mm 250mb

92-483265 rolka 40mm 250mb

92-483273 rolka 50mm 250mb

92-483281 rolka 60mm 250mb

92-598364 rolka 70mm 250mb

92-598372 rolka 90mm 250mb

92-559636 rolka 170mm 250mb

92-558508 rolka 40mm 500mb

92-558516 rolka 50mm 500mb

92-558524 rolka 60mm 500mb

92-285269 rolka 70mm 500mb

92-285234 rolka 90mm 500mb

92-595411 rolka 1000mm 500mb

Folia ochronna - samoprzylepna
Pf 562c
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CHEMIA BUDOWLANA

Systemy uszczelnień

Przykład zastosowania taśm uszczelniających

Taśmy uszczelniające paroprzepuszczalne - zewnętrzne - przeznaczone są do zastosowań na zewnątrz budynku, w 

celu uszczelnienia połączeń między ślusarką, a konstrukcją budynku (np. konstrukcją betonową). 

Stosuje się je w celu ochrony przed przenikaniem wody do wewnątrz budynku oraz w celu odprowadzenia pary wodnej z  

wewnątrz budynku, ze ścian tak aby zapobiec zjawisku skraplania się pary wodnej. Taśmy zewnętrzne charakteryzują 

się niskim współczynnikiem transmisji pary wodnej (wg. EN 1931 μ = 33200 dla taśm EPDM HIDROSTAN EXT)

Taśmy uszczelniające paroszczelne - wewnętrzne - przeznaczone są do zastosowań wewnątrz budynku, w celu 

uszczelnienia połączeń między ślusarką, a konstrukcją budynku aby wytworzyć barierę chroniącą przed przenikaniem 

wody i powietrza. Taśmy wewnętrzne charakteryzują się wysokim współczynnikiem transmisji pary wodnej 

(wg. EN 1931 μ = 99800 dla taśm EPDM HIDROSTAN INT)

Taśma zewnętrzna - paroprzepuszczalna
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CHEMIA BUDOWLANA

Systemy uszczelnień

Zastosowanie:

- do uszczelnień pomiędzy elementami okna i konstrukcją nośną budynku w celu uzyskania trwałej szczelności od wiatru 

i wody z zewnątrz

- do uszczelnień fasad

Taśma paroprzepuszczalna do zastosowań na zewnątrz

- przeciwdziała tworzeniu się wilgoci w elementach konstrukcji nośnej (w murach)

- materiał EPDM odporny na wpływ warunków atmosferycznych oraz drgania

- stale elastyczny, powarca zawsze do pozycji wyjściowej

Pakowanie:

rolka = 20mb. - nawijana na kartonową tuleję w kolorze zielonym

Parametry techniczne:

Taśma uszczelniająca z EPDM
HIDROSTAN OUT PAROPRZEPUSZCZALNA

Zgodne z:

Zakres temperatur:

Przenikalność pary wodnej:

Rozciągliwość do zerwania:

Trwałość:

Reakcja na ogień:

PN-EN 14909:2013

od -40°C do +100°C

33200

>300%

65 +/-5° IRH

klasa E

nr esco j.m. szerokość grubość

92-802929 rolka do 100 mm 0,75 mm

92-861088 rolka do 150 mm 0,75 mm

92-802931 rolka do 200 mm 0,75 mm

92-810246 rolka do 250 mm 0,75 mm

92-802932 rolka do 300 mm 0,75 mm

92-810237 rolka do 350 mm 0,75 mm

92-802933 rolka do 400 mm 0,75 mm

92-802934 rolka do 500 mm 0,75 mm

92-810238 rolka do 600 mm 0,75 mm

92-802935 rolka do 750 mm 0,75 mm

92-802936 rolka do 1000 mm 0,75 mm

92-809866 rolka do 1200 mm 0,75 mm

92-810220 rolka do 1500 mm 0,75 mm

nr esco j.m. szerokość grubość

92-802692 rolka 1500 mm 0,75 mm

Taśmy EPDM docinane na wymiar

Uwaga:

- tolerancja szerokości +/-2mm

stan 11.2018
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CHEMIA BUDOWLANA

Systemy uszczelnień

Zastosowanie:

- do uszczelnień pomiędzy elementami okna i konstrukcją nośną budynku w celu uzyskania trwałej szczelności od wiatru 

i wody od wewnątrz

- do uszczelnień fasad

Taśma paroszczelna do zastosowań wewnątrz

- przeciwdziała tworzeniu się wilgoci w elementach konstrukcji nośnej (w murach)

- materiał EPDM odporny na wpływ warunków atmosferycznych oraz drgania

- stale elastyczny, powarca zawsze do pozycji wyjściowej

Pakowanie:

rolka = 20mb. - nawijana na kartonową tuleję w kolorze szarym

Parametry techniczne:

Taśma uszczelniająca z EPDM
HIDROSTAN IN PAROSZCZELNA

Zgodne z:

Zakres temperatur:

Przenikalność pary wodnej:

Rozciągliwość do zerwania:

Trwałość:

Reakcja na ogień:

PN-EN 14909:2013

od -40°C do +100°C

99800

>300%

65 +/-5° IRH

klasa E

nr esco j.m. szerokość grubość

92-804030 rolka do 100 mm 0,75 mm

92-810239 rolka do 150 mm 0,75 mm

92-804031 rolka do 200 mm 0,75 mm

92-810241 rolka do 250 mm 0,75 mm

92-804032 rolka do 300 mm 0,75 mm

92-810242 rolka do 350 mm 0,75 mm

92-804033 rolka do 400 mm 0,75 mm

92-804034 rolka do 500 mm 0,75 mm

92-810243 rolka do 600 mm 0,75 mm

92-804035 rolka do 750 mm 0,75 mm

92-804036 rolka do 1000 mm 0,75 mm

92-810222 rolka do 1200 mm 0,75 mm

92-810221 rolka do 1500 mm 0,75 mm

nr esco j.m. szerokość grubość

92-803067 rolka 1500 mm 0,75 mm

Taśmy EPDM docinane na wymiar

Uwaga:

- tolerancja szerokości +/-2mm

stan 11.2018

strona: 92.03.03

Do klejenia powyższych taśm EPDM należy stosować:

Klej kontaktowy AC-221; NOVOPROOF TA

Pastę klejącą AD KDS
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CHEMIA BUDOWLANA

Systemy uszczelnień

Zastosowanie:

- do uszczelnień pomiędzy elementami okna i konstrukcją nośną budynku w celu uzyskania trwałej szczelności od wiatru 

i wody z zewnątrz

- do uszczelnień fasad

Taśma paroprzepuszczalna do zastosowań na zewnątrz

- przeciwdziała tworzeniu się wilgoci w elementach konstrukcji nośnej (w murach)

- materiał EPDM odporny na wpływ warunków atmosferycznych oraz drgania

- stale elastyczny, powarca zawsze do pozycji wyjściowej

Pakowanie:

rolka = 20mb. - nawijana na kartonową tuleję w kolorze zielonym

Parametry techniczne:

Taśma uszczelniająca z EPDM
HIDROSTAN OUT PAROPRZEPUSZCZALNA

Zgodne z:

Zakres temperatur:

Przenikalność pary wodnej:

Rozciągliwość do zerwania:

Trwałość:

Reakcja na ogień:

PN-EN 14909:2013

od -40°C do +100°C

33200

>300%

65 +/-5° IRH

klasa E

nr esco j.m. szerokość grubość

92-812165 rolka do 100 mm 1,1 mm

92-812166 rolka do 150 mm 1,1 mm

92-812167 rolka do 200 mm 1,1 mm

92-812168 rolka do 250 mm 1,1 mm

92-812169 rolka do 300 mm 1,1 mm

92-812171 rolka do 350 mm 1,1 mm

92-812172 rolka do 400 mm 1,1 mm

92-812173 rolka do 500 mm 1,1 mm

92-810168 rolka do 600 mm 1,1 mm

92-812174 rolka do 750 mm 1,1 mm

92-812175 rolka do 1000 mm 1,1 mm

92-812176 rolka do 1200 mm 1,1 mm

92-812177 rolka do 1500 mm 1,1 mm

nr esco j.m. szerokość grubość

92-861292 rolka 1500 mm 1,1 mm

Taśmy EPDM docinane na wymiar

Uwaga:

- tolerancja szerokości +/-2mm

stan 11.2018

strona: 92.03.04

Do klejenia powyższych taśm EPDM należy stosować:

Klej kontaktowy AC-221; NOVOPROOF TA

Pastę klejącą AD KDS
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CHEMIA BUDOWLANA

Systemy uszczelnień

Zastosowanie:

- do uszczelnień pomiędzy elementami okna i konstrukcją nośną budynku w celu uzyskania trwałej szczelności od wiatru 

i wody od wewnątrz

- do uszczelnień fasad

Taśma paroszczelna do zastosowań wewnątrz

- przeciwdziała tworzeniu się wilgoci w elementach konstrukcji nośnej (w murach)

- materiał EPDM odporny na wpływ warunków atmosferycznych oraz drgania

- stale elastyczny, powarca zawsze do pozycji wyjściowej

Pakowanie:

rolka = 20mb. - nawijana na kartonową tuleję w kolorze szarym

Parametry techniczne:

Taśma uszczelniająca z EPDM
HIDROSTAN IN PAROSZCZELNA

Zgodne z:

Zakres temperatur:

Przenikalność pary wodnej:

Rozciągliwość do zerwania:

Trwałość:

Reakcja na ogień:

PN-EN 14909:2013

od -40°C do +100°C

99800

>300%

65 +/-5° IRH

klasa E

Taśmy EPDM docinane na wymiar

Uwaga:

- tolerancja szerokości +/-2mm

nr esco j.m. szerokość grubość

92-861293 rolka 1500 mm 1,1 mm

nr esco j.m. szerokość grubość

92-812179 rolka do 100 mm 1,1 mm

92-812180 rolka do 150 mm 1,1 mm

92-810123 rolka do 200 mm 1,1 mm

92-812181 rolka do 250 mm 1,1 mm

92-810124 rolka do 300 mm 1,1 mm

92-812182 rolka do 350 mm 1,1 mm

92-812183 rolka do 400 mm 1,1 mm

92-810167 rolka do 500 mm 1,1 mm

92-812163 rolka do 600 mm 1,1 mm

92-812184 rolka do 750 mm 1,1 mm

92-812185 rolka do 1000 mm 1,1 mm

92-812186 rolka do 1200 mm 1,1 mm

92-812187 rolka do 1500 mm 1,1 mm

stan 11.2018

strona: 92.03.05

Do klejenia powyższych taśm EPDM należy stosować:

Klej kontaktowy AC-221; NOVOPROOF TA

Pastę klejącą AD KDS
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Systemy uszczelnień

Zastosowanie:

- przeznaczony do klejenia pasów taśm EPDM

- umożliwia połączenia pasów EPDM ze sobą oraz z podłożami budowlanymi, a także oknami aluminium, PVC, drewno

Parametry techniczne:

Klej kontaktowy
AC-221

Wydajność:

Temperatura stosowania:

Temp. stosowania przy zastosowaniu Primera:

Sposób nanoszenia:

Czas wiązania od momentu położenia taśmy EPDM:

Czas całkowitego utwardzenia z taśmą EPDM:

1L na 40mb. (pas o szerokości 100mm)

≥ 8°C

≥ -5°C

pędzel lub wałek

10-20min.

45-50min.

Nie stosować przy dużej wilgotności.

nr esco j.m. pojemność

92-803077 szt. 5L (4,7kg)

nr esco j.m. pojemność

92-804351 szt. 5L

Zastosowanie:

- przeznaczony do przygotowania powierzchni budowlanych przed zastosowaniem kleju AC-221

- stosować na suche i czyste powierzchnie

- przed użyciem należy wymieszać produkt

- nie należy rozcieńczać z żadną substancją

- nanosić za pomocą pędzla lub wałka

- czas schnięcia przed naniesieniem kleju - około 30 minut

Powłoka gruntująca
EPDM PRIMER PLUS

stan 05.2018

strona: 92.03.06
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Systemy uszczelnień

Zastosowanie:

- przeznaczony do klejenia pasów taśmy NOVOPROOF - zalecany do podłoży gładkich, równych, czystych, suchych

- umożliwia połączenia pasów taśmy NOVOPROOF ze sobą oraz podłożami budowlanymi wszelkiego rodzaju, jak

również okna z PCV, aluminium, drewno

Parametry techniczne:

Klej kontaktowy
NOVOPROOF TA

Zakres temperatur:

Możliwość klejenia w temp.: 

Wydajność:

>5°C

-10°C, przy zastosowaniu SG Primera

0,5kg/1m2

nr esco j.m. pojemność

92-364932 szt. 4,7kg

Zastosowanie:

- specjalny polimer do uniwersalnego klejenia membran uszczelniających między podłożami budowlanymi wszelkiego 

rodzaju a konstrukcjami elewacyjnymi, oknami z aluminium, PVC, drewna

- wydajne użycie nawet na nierównych powierzchniach, zapewnia osiągnięcie 100% szczelności i wodoszczelności

- wypełnia i łączy luki

- może być używany jako uniwersalne spoiwo membran

- łatwe poprawki

Parametry techniczne:

nr esco j.m. pojemność

92-462519 karton 16 x 570ml

Pasta klejąca
AD KDS

Temperatura stosowania:

Nie zawiera rozpuszczalników

Odporny na promieniowanie UV

Wydajność:

-5°C do +40°C

Tak

Tak

opakowanie 570ml wystarcza na 10-15m 

przy minimalnej szerokości 30mm

Zastosowanie:

- przeznaczony do stosowania na chłonnych powierzchniach budowlanych przed klejeniem uszczelnień NOVOPROOF

Właściwości:

- używany jako środek wspomagający - uzyskanie przyczepności przy użyciu klejów FA i TA w przypadku klejenia na 

wilgotnych, chłonnych powierzchniach lub w temp. od -10°C

Powłoka gruntująca
NOVOPROOF PRIMER

nr esco j.m. pojemność

92-574996 szt. 4,5kg

W przypadku powierzchni chłonnych (gazobeton) koniecznie jest nało-

żenie powłoki gruntującej np. Primera

W przypadku klejenia w niskich temperaturach należy koniecznie

wykluczyć możliwość tworzenia się lodu

stan 05.2018

strona: 92.03.07
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Systemy uszczelnień

Z myślą o przyszłości wszyscy budujący obecnie powinni brać pod uwagę korzyści płynące ze spójnego 

stosowania energooszczędnych rozwiązań. Oszczędność energii zaczyna się już od właściwego uszczelnienia.

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe uszczelnienie fugi łączeniowej okna. W przeciwnym razie istnieje

niebezpieczeństwo, że zaostrzone wymagania nowego (niem.) rozporządzenia o oszczędności energii (EnEV) dotyczą-

ce szczelnej powłoki budynku nie zostaną zachowane. Taśma uszczelniająca VARIO 3 gwarantuje kompletne, proste i

bezpieczne uszczelnienie okien.

W taki sposób funkcjonuje taśma uszczelniająca greenteQ VARIO 3

Tam, gdzie kiedyś potrzebne były trzy produkty, teraz wystarczy jeden, 

ponieważ dzięki specjalnej strukturze w jednej taśmie połączone są teraz 

funkcje wszystkich trzech powierzchni uszczelniania: na zewnątrz taśma 

greenteQ VARIO 3 dba o ochronę przed opadami atmosferycznymi 

(powyżej 600 Pa). Warstwa środkowa służy do izolacji cieplnej i dźwiękowej. 

Wewnętrzna strona taśmy nie przepuszcza powietrza i pary wodnej.

Taśma uszczelniająca greenteQ VARIO 3 gwarantuje odpowiednie 

wysychanie fugi (potwierdzone badaniami przez ift Rosenheim). 

Rozporządzenia o oszczędności energii oraz ochronie cieplnej, zgodnie 

z normą DIN 4108-3, wymagają, aby woda zgromadzona podczas okresu 

roszenia została podczas parowania ponownie odprowadzona na zewnątrz. Taśma VARIO 3 spełnia te wymagania.

W ten sposób można zaoszczędzić mnóstwo czasu przy uszczelnianiu okien. Wystarczy nakleić taśmę na ramę okienną, 

połączyć na styk na narożnikach i gotowe. W stosunku do konwencjonalnego montażu czas pracy przy użyciu taśmy 

greenteQ VARIO 3 zostaje skrócony o ponad 75%.

Bezpieczny montaż

Montaż można wykonywać bez względu na pogodę, zapewnia on efektywne uszczelnienie fug. Dzięki zielonemu 

zabarwieniu wewnętrznej, nieprzepuszczającej powietrza strony taśmy można bez trudu uniknąć błędów podczas 

montażu.

Przy montażu okien często natrafi a się na duże różnice między fugami. Również tu taśma greenteQ VARIO 3 okazuje 

się bezpiecznym rozwiązaniem, ponieważ dzięki swej dużej rozciągalności wyrównuje nieregularnie przebiegające fugi i 

ruchy między elementami konstrukcji, dzięki czemu nie powstają zarysowania. Dlatego nawet przy niewielkim wyborze 

szerokości taśm możliwe jest uszczelnienie najróżniejszych fug. Dostępne są taśmy o szerokości 5-10 mm, 7-15 mm i 

10-20 mm dla wnęk okiennych

Taśma greenteQ VARIO 3 to taśma uszczelniająca do fug pozwalająca sprostać wyzwaniom przyszłości, która spełnia 

więcej niż tylko wymagania rozporządzenia o oszczędności energii. Dzięki niej można stawić czoła wyzwaniom budow-

nictwa energooszczędnego.

greenteQ VARIO 3 Band

nr esco j.m. szerokość fugi wnęka okienna długość rolki oznaczenie

92-867667 VE 28,0m 5 - 10mm 60mm 5,6m 54 / 5-10mm

92-867675 VE 22,4m 5 - 10mm 70mm 5,6m 64 / 5-10mm

92-801552 VE 22,4m 5 - 10mm 80mm 5,6m 74 / 5-10mm

92-867683 VE 16,8m 5 - 10mm 90mm 5,6m 84 / 5-10mm

92-867691 VE 21,5m 7 - 15mm 60mm 4,3m 54 / 7-15mm

92-867705 VE 17,2m 7 - 15mm 70mm 4,3m 64 / 7-15mm

92-801553 VE 17,2m 7 - 15mm 80mm 4,3m 74 / 7-15mm

92-867713 VE 12,90m 7 - 15mm 90mm 4,3m 84 / 7-15mm

92-867721 VE 16,5m 10 - 20mm 60mm 3,3m 54 / 10-20mm

92-867730 VE 13,2m 10 - 20mm 70mm 3,3m 64 / 10-20mm

92-801554 VE 13,2m 10 - 20mm 80mm 3,3m 74 / 10-20mm

92-867748 VE 9,9m 10 - 20mm 90mm 3,3m 84 / 10-20mm

stan 05.2018

strona: 92.03.08
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Systemy uszczelnień

Taśma greenteQ VARIO SBA to wielofunkcyjna specjalna taśma uszczelniająca do fug. Przeznaczona do uszczelniania 

wnęk okiennych poniżej 54mm; doskonale nadaje sie do uszczelniania połączenia parapetu z oknem. Stanowi 

odpowiednią ochronę przed opadami atmosferycznymi oraz izolację cieplną i akustyczną.

Tak działa greenteQ VARIO 3 SBA

Tam, gdzie kiedyś potrzebne były trzy produkty, teraz wystarczy jeden, 

ponieważ dzięki specjalnej strukturze w jednej taśmie połączone są teraz 

funkcje wszystkich trzech powierzchni uszczelniania: na zewnątrz taśma 

greenteQ VARIO 3 SBA dba o ochronę przed opadami atmosferycznymi 

(powyżej 600 Pa). 

Warstwa środkowa służy do izolacji cieplnej i dźwiękowej. 

Taśma uszczelniająca greenteQ VARIO 3 SBA gwarantuje odpowiednie 

wysychanie fugi (potwierdzone badaniami przez ift Rosenheim). 

Rozporządzenia o oszczędności energii oraz ochronie cieplnej, zgodnie 

z normą DIN 4108-3, wymagają, aby woda zgromadzona podczas okresu 

roszenia została podczas parowania ponownie odprowadzona na zewnątrz. 

Taśma VARIO 3 SBA spełnia te wymagania.

W ten sposób można zaoszczędzić mnóstwo czasu przy uszczelnianiu okien. Wystarczy nakleić taśmę na ramę okienną, 

połączyć na styk na narożnikach i gotowe. W stosunku do konwencjonalnego montażu czas pracy przy użyciu taśmy 

greenteQ VARIO 3 SBA zostaje skrócony o ponad 75%.

Bezpieczny montaż

Montaż można wykonywać bez względu na pogodę, zapewnia on efektywne uszczelnienie fug. Dzięki zielonemu 

zabarwieniu wewnętrznej, nieprzepuszczającej powietrza strony taśmy można bez trudu uniknąć błędów podczas 

montażu.

Zalety produktu:

- trzy warstwy uszczelniające w jednym produkcie

- kilka rozmiarów taśmy wystarczy do uszczelnienia różnego rodzaju spion

- proste i pewne uszczelnienie okien podczas montażu za jednym razem

- duża oszczędność kosztów w związku z krótszym czasem montażu

- montaż niezależny od warunków pogodowych

- zgodna z wymaganiami (niem.) rozporządzenia o oszczędności energii (EnEV) oraz z normami montażowymi RAL

- odporny na działanie czynników atmosferycznych

greenteQ VARIO SBA

nr esco j.m. szerokość fugi wnęka okienna długość rolki oznaczenie

92-802007 VE 56,0m 5 - 10mm 30mm 5,6m 30 / 5-10mm

92-802008 VE 44,8m 5 - 10mm 35mm 5,6m 35 / 5-10mm

92-802009 VE 39,2m 5 - 10mm 40mm 5,6m 40 / 5-10mm

92-802010 VE 43,0m 7 - 15mm 30mm 4,3m 30 / 7-15mm

92-802011 VE 34,4m 7 - 15mm 35mm 4,3m 35 / 7-15mm

92-802012 VE 30,1m 7 - 15mm 40mm 4,3m 40 / 7-15mm

92-802013 VE 33,0m 10 - 20mm 30mm 3,3m 30 / 10-20mm

92-802014 VE 26,4m 10 - 20mm 35mm 3,3m 35 / 10-20mm

92-802015 VE 23,1m 10 - 20mm 50mm 3,3m 40 / 10-20mm

stan 05.2018

strona: 92.03.09



Taśma zapewniająca szczelność przed opadami atmosferycznymi, wykonana z miękkiej pianki poliuretanowej, 

impregnowana zawiesiną akrylu, przeznaczona do uszczelniania szczelin łączeniowych.

Zakres zastosowań:

- stolarka okienna (fugi przyłączeniowe odporne na opady atmosferyczne, 

uszczelnianie termiczne między ościeżnicą i murem, połączenia profi li, 

wypełnienia, listwowania)

- technika fasadowa (warstwa pod betonowanie / połączenie szalunków 

przy betonowaniu)

- wykończenie wnętrz (lekkie ściany działowe, separacja podwójnych podłóg)

- dach stromy/stropodach (okna połaciowe, uszczelnienie dachówek, kalenica/naroże/kosz dachowy/dymnik)

Zalety:

- wodoszczelność ≥ 300Pa (EN 1027); raport z badań nr 090670.1-Sz MPA Hannover wg którego spełnia wymagania 

wodoszczelności BG2 zgodne z normą DIN 18542 MPA Hannover P-NDS04-752

- wartości ≤ 600Pa możliwe do osiągnięca, w zależności od zagęszczenia i szerokości fugi

- klasyfi kacja ogniowa (DIN 4102, T1) klasa materiałów budowlanych (DIN 4102): B2

- przepuszczalność na fugach (DIN EN 1026): an ≤ 1,0

- wytrzymałość na rozciąganie DIN EN ISO 1798) > 60kPa

- wydłużenie przy zerwaniu (DIN EN ISO 1798) > 180%

kolor: szary

www.esco24.pl www.esco.com.pl
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CHEMIA BUDOWLANA

Systemy uszczelnień

Taśma zapewniająca szczelność przed opadami atmosferycznymi, wykonana z 

miękkiej pianki poliuretanowej, do uszczelniania złączy i szczelin dylatacyjnych.

Zakres zastosowań:

- uszczelnianie spoin w budownictwie naziemnym

- produkcja okien

- konstrukcje drewniane 

- budynki w stanie wykończonym i surowym

- konstrukcje szachulcowe i betonowe

kolor: szary

Taśma uszczelniająca 600

nr esco j.m. szerokość fugi głębokość fugi długość rolki oznaczenie

92-867268 VE 600m 1 - 2mm 10mm 20,0m 10 / 1-2mm

92-867276 VE 260m 1 - 4mm 15mm 13,0m 15 / 1-4mm

92-867284 VE 300m 2 - 6mm 12mm 12,0m 12 / 2-6mm

92-867292 VE 116m 4 - 9mm 15mm 8,0m 15 / 4-9mm

92-867306 VE 112m 5 - 12mm 15mm 5,6m 15 / 5-12mm

92-867314 VE 64,5m 6 - 15mm 20mm 4,3m 20 / 6-15mm

92-867322 VE 39,6m 9 - 20mm 25mm 3,3m 25 / 9-20mm

Taśma uszczelniająca 300

nr esco j.m. szerokość fugi głębokość fugi długość rolki oznaczenie

92-867330 VE 375m 2mm 10mm 12,5m 10 / 2

92-867349 VE 250m 2 - 3mm 15mm 12,5m 10 / 2-3

92-867357 VE 200m 3 - 5mm 15mm 10,0m 15 / 3-5

92-867365 VE 160m 4 - 7mm 15mm 8,0m 15 / 4-7

92-867373 VE 84m 6 - 10mm 20mm 5,6m 20 / 6-10

92-867381 VE 64,5m 8 - 13mm 20mm 3,3m 20 / 8-13

stan 05.2018
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Systemy uszczelnień

nr esco j.m. grubość szerokość długość rolki kolor

92-812149 rolka 0,6mm 50mm 10mb. srebrny

92-812150 rolka 0,8mm 50mm 10mb. grafi towy

Taśma uszczelniająca
ALUBUTYL
Zastosowanie:

- uszczelnianie złączy i zakładek, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz (np. konstrukcje 

witryn sklepowych, kontenerów, oranżerii, systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych)

- naprawa lub rekonstrukcja złączy zewnętrznych (np. w szklarniach)

- uszczelnianie połączeń, szwów i złączy tam, gdzie nieprzepuszczalność gazu i pary 

wodnej jest wymagane (np. w konstrukcjach okien i elewacji budynków)

- taśma uszczelniająca oparta na gumie butylowej

- laminowana po jednej stronie folią aluminiową

- wysoka przyczepność na różnych podłożach

- odporna na proces starzenia, działanie warunków atmosferycznych i działanie 

promieniowania ultrafi oletowego

Parametry techniczne:

Stabilność temperaturowa:

Temperatura montażu:

-30°C do +90°C

0°C do +40°C

stan 05.2018
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CHEMIA BUDOWLANA

Systemy uszczelnień

nr esco j.m. grubość szerokość długość rolki

92-554944 rolka 1,5mm 25mm 60 mb.

Należy stosować PRIMER, gdy taśmę butylową stosujemy do podłoża :

beton zwykły, beton porowaty, tynk, stal niehartowana, drewno nie obrobione, zwietrzałe - chropowate szkło

Stabilność temperaturowa:

Temperatura aplikacji:

Baza chemiczna:

Kolor:

Gęstość:

Punkt mięknięcia:

Odporność na łuszczenie:

Wodoszczelność

(odporność na dyfuzję):

Jako wartość SD 

(na 1 mm warstwę):

od -30°C do +90°C

powyżej +5°C

kauczuk syntetyczny (IIR/PIB)

szary

1,35-1,45 g/ml; Piknometr, 23°C

>160°C; metoda pierścienia i kuli, gliceryna

>1 N/mm (kohezyjnie); 180°, 23°C, 200 mm/min

Ok. 250.000 μ

Ok. 250 m

Taśma uszczelniająca
BUTYL
Termoplastyczny uszczelniacz o bardzo dobrej kleistości powierzchniowej. 

Przeznaczony do uszczelniania lub mocowania, w przypadku gdy nie 

oddziaływują siły mechaniczne.

Zastosowanie:

- przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku

- wypełnianie szczelin

- mocowanie folii i lekkich materiałów

- czasowe mocowanie

- ochrona przed korozją między metalowymi materiałami

- tłumienie wibracji i dźwięków

Własności:

- długotrwała plastyczność i kleistość

- odporność na starzenie i warunki atmosferyczne

- dobra wodoszczelność

- bezzapachowy w temperaturze pokojowej

- długa żywotność

- odporny na wodę i wodę słoną w zakresie 5-9 pH

- nie zawiera rozpuszczalników

- niekurczliwy

- aplikacja na powierzchnie suche i wolne od pyłów, tłuszczu i smarów

- bardzo dobra przyczepność do wielu materiałów. W kontakcie z plastikiem 

możliwe rozmiękczenie - doradzamy aby najpierw przeprowadzić próbę!

Parametry techniczne:

stan 05.2018
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CHEMIA BUDOWLANA

Systemy uszczelnień

Quick - Tape
Samoprzylepny panel piankowy

Polistyren ekstrudowany XPS zgodny z normą DIN 53421, to lekki panel 

piankowy z obustronną folią samoprzylepną o wysokiej wytrzymałości i 

nieograniczonej swobodzie projektowania. Pozwala na szybką i poręczną 

produkcję własnych paneli kompozytowych, bez konieczności używania 

dodatkowych preparatów klejących. Ze względu na lepką powierzchnię i 

natychmiastową przyczepność, panel Quick-Tape może być używany lub 

przetwarzany w sposób natychmiastowy.

Szerokość 1000mm pozwala na tworzenie pełnej warstwy powierzchni, bez 

żadnych przerw w piance i nierówności na warstwie panelu zewnętrznego. 

Produkt jest bardzo wydajny i można go wykorzystać praktycznie bez strat 

materiału.

Własności:

- bezrozpuszczalnikowy, przyjazny dla środowiska

- wysoka początkowa siła klejenia, elastyczne połączenie

- odporny na wilgoć

- wolny od CFC i HCFC

- wymiary: 3000x1000mm

Parametry techniczne:

Przewodnictwo cieplne:

Gęstość:

wytrzymałość na ściskanie:

WLG035

35 kg/m³

0.30N / mm2 (zgodny z normą DIN 53421)

nr esco j.m. grubość wartość U waga kg/m2

92-285854 szt. 10mm 2,19 0,32

92-533017 szt. 16mm 1,59 0,51

92-287539 szt. 18mm 1,36 0,58

92-285862 szt. 20mm 1,26 0,80

92-801944 szt. 22mm 1,17 0,90

92-285870 szt. 24mm 1,09 0,90

92-285889 szt. 26mm 1,01 0,83

92-533050 szt. 28mm 0,96 1,00

92-533068 szt. 30mm 0,90 1,10

1. Wyczyść powierzchnie materiału z luźnych cząstek, kurzu, pozostałości tłuszczu i oleju.

2. Usuń folię ochronną z płyty Quick-Tape i przyklej arkusz zewnętrzny.

3. Przyciśnij za pomocą prasy lub dowolnego ciężkiego przedmiotu (ok. 1-2 N / cm³).

3 kroki do gotowego panelu - 3 minuty i mniej:

stan 05.2018
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- materia³: stal ocynkowana

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Nitonakrêtka
         stalowa

Zastosowanie:
- do poprawienia jakoœci  i trwa³oœci
po³¹czeñ œrubowych w cienkoœciennych
konstrukcjach aluminiowych i stalowych

- materia³: aluminium

Nitonakrêtka
  aluminiowa

Zastosowanie:
- do poprawienia jakoœci  i trwa³oœci
po³¹czeñ œrubowych w cienkoœciennych
konstrukcjach aluminiowych i stalowych

nr esco jm. Wymiar
do gruboœci 

œcianki
Opis

90-343226 opak. M5 1,5-4,0 mm

90-343234 opak. M6 1,5-4,5 mm

90-343242 opak. M8 1,5-4,5 mm

90-346730 opak. M10 1,5-4,5 mm

nr esco jm. Wymiar
do gruboœci 

œcianki
Opis

90-343250 opak. M5 0,3-3,0 mm

90-343269 opak. M6 0,5-3,0 mm

90-343277 opak. M8 0,5-3,0 mm

90-346748 opak. M10 0,8-3,5 mm

Nitonakrêtka z ko³nierzem sto¿kowym

( Opakowanie = 100 sztuk )

Nitonakrêtka z ko³nierzem p³askim

( Opakowanie = 100 sztuk )

nr esco jm. Wymiar
do gruboœci 

œcianki
Opis

90-136409 opak. M4 1,5-3,5 mm

90-106534 opak. M5 1,5-4,0 mm

90-136433 opak. M6 1,5-4,5 mm

nr esco jm. Wymiar
do gruboœci 

œcianki
Opis

90-406562 opak. M4 0,5-3,0 mm

90-242799 opak. M5 0,5-3,0 mm

90-406589 opak. M6 0,5-3,0 mm

nr esco jm. Wymiar
do gruboœci 

œcianki
Opis

90-136468 opak. M4 0,3-3,0 mm

90-107727 opak. M5 0,3-3,0 mm

90-136506 opak. M6 0,3-3,0 mm

Nitonakrêtka z ko³nierzem sto¿kowym

( Opakowanie = 100 sztuk )

Nitonakrêtka z pomniejszonym 

ko³nierzem sto¿kowym

( Opakowanie = 100 sztuk )

Nitonakrêtka z ko³nierzem p³askim

( Opakowanie = 100 sztuk )
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- materia³:stal nierdzewna

Nitonakrêtka
stal nierdzewna

Zastosowanie:
- do poprawienia jakoœci  i trwa³oœci
po³¹czeñ œrubowych w cienkoœciennych
konstrukcjach aluminiowych i stalowych

nr esco jm. Wymiar
do gruboœci 

œcianki
Opis

90-406597 opak. M4 1,0-3,0 mm

90-406600 opak. M5 1,0-3,5 mm

90-406619 opak. M6 1,5-4,5 mm

90-406627 opak. M8 1,5-4,5 mm

90-406635 opak. M10 1,5-4,5 mm

nr esco jm. Wymiar
do gruboœci 

œcianki
Opis

90-406643 opak. M4 0,5-2,0 mm

90-406651 opak. M5 0,5-3,0 mm

90-406660 opak. M6 0,5-3,0 mm

90-406678 opak. M8 0,5-3,0 mm

nr esco jm. Wymiar
do gruboœci 

œcianki
Opis

90-408166 opak. M4 0,5-2,0 mm

90-408174 opak. M5 0,3-3,0 mm

90-408182 opak. M6 0,5-3,0 mm

90-408190 opak. M8 0,5-3,0 mm

90-408204 opak. M10 0,8-3,0 mm

Nitonakrêtka z ko³nierzem sto¿kowym

( Opakowanie = 100 sztuk )

Nitonakrêtka z pomniejszonym 

ko³nierzem sto¿kowym

( Opakowanie = 100 sztuk )

Nitonakrêtka z ko³nierzem p³askim

( Opakowanie = 100 sztuk )
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Nożyce do uszczelek

Zastosowanie:

- do przycinania uszczelek profilowych z podziałką
pod kątem:
45, 60, 75, 90, 105, i 120 stopni

nr esco jm. Opis

92-662020 szt. Zapasowe ostrze

Zapasowe ostrze

Zastosowanie:

- do nożyc nr: 92-499013

nr esco jm. Opis

92-499013 szt. No yce do uszczelekż
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Nitownica rêczna GBM 30

Zastosowanie:
- do osadzania nitonakrêtek w profilach aluminiowych i stalowych
z nasadk¹ i trzpieniem gwintowanym M6

Akcesoria:

Nitownica rêczna GBM 20

Zastosowanie:
- do osadzania nitonakrêtek w profilach aluminiowych i stalowych
z nasadk¹ i trzpieniem gwintowanym M5

nr esco jm. Wymiar Opis

92-343765 szt. M5

92-343773 szt. M6

92-343781 szt. M8

92-343790 szt. M10

Nasadka do nitownicy GBM 30

nr esco jm. Wymiar Opis

92-343803 szt. M5

92-343811 szt. M6

92-343820 szt. M8

92-343838 szt. M10

Trzpieñ gwintowany do nitownicy GBM 30

nr esco jm. Opis

92-343757 szt.
Nitownica rêczna GBM 30

z nasadk¹ i trzpieniem gwintowanym M6

nr esco jm. Wymiar Opis

92-190721 szt. M4

92-190730 szt. M5

92-190748 szt. M6

Nasadka do nitownicy GBM 20

Akcesoria:

nr esco jm. Wymiar Opis

92-190691 szt. M4

92-190705 szt. M5

92-190713 szt. M6

Trzpieñ gwintowany do nitownicy GBM 20

nr esco jm. Opis

92-190683 szt.
Nitownica rêczna GBM 20

z nasadk¹ i trzpieniem gwintowanym M5



Przyrzad do usuwania listew przyszybowych

Zastosowanie:
- do usuwania listew przyszybowych
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Przymiar k¹towy

Zastosowanie:
- do pomiarów k¹tów

- d³ugoœæ ramienia 600 mm
- wykonanie: lekki metal - anodowany

Przymiar k¹towy

Zastosowanie:
- do pomiarów k¹tów

- d³ugoœæ ramienia 600 mm
- wykonanie: lekki metal - anodowany

nr esco jm. Opis

92-251232 szt. Przymiar k¹towy

Przymiar teleskopowy

Zastosowanie:
- do pomiarów w œwietle otworów

- wykonanie: lekki metal - anodowany

nr esco jm. Wielkoœæ Opis

92-222283 szt. 700-3000 mm

92-251259 szt. 800-4000 mm

Przymiar teleskopowy

nr esco jm. Opis

92-108197 szt. Przyrz¹d do usuwania listew przyszybowych
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Œcisk œrubowy

Zastosowanie:
- do szybkiego i pewnego  zamocowania

Œciski do szablonów wiertarskich Dr Hahn

Zastosowanie:
- do zamocowania szablonu wiertarskiego na profilach
aluminiowych i stalowych.

- u³atwia szybkie i pewne zamocowanie

nr esco jm. Opis

92-451304 kpl. Œciski do szablonów wiertarskich Dr Haha

nr esco jm. Rozpiêtoœæ Opis

92-223905 szt. 120 mm

92-223913 szt. 200 mm

92-222321 szt. 300 mm

Œcisk œrubowy



Frez tarczowy do frezarek

Zastosowanie:
- stosowany do frezarek do s³upków

Tarcze tn¹ce do pi³ do aluminium

Zastosowanie:
- do pi³ do aluminium

- tarcza wyposa¿ona w widiowe elementy tn¹ce

www.esco.com.pl
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strona: 94.01.00

stan: 05.2004

nr esco jm.

œrednica

czêœci

roboczej

gruboœæ

czêœci

roboczej

œrednica

uchwytu

iloœæ

zêbów
Opis

94-499250 szt. 300 3,2 32 72

94-393347 szt. 350 3,6 32 84

94-483460 szt. 380 3,8 32 110

94-447552 szt. 400 3,8 32 86

94-447579 szt. 450 4 32 96

94-281190 szt. 420 3,5 40 100 Tarcza tn¹ca do pi³ do aluminium ( ZS 170N GRAULE )

94-431559 szt. 350 3,5 40 108 Tarcza tn¹ca do pi³ do aluminium ( AS 450 GRAULE )

94-431567 szt. 450 4,5 40 100 Tarcza tn¹ca do pi³ do aluminium ( AS 450 GRAULE )

Tarcza tn¹ca do pi³ do aluminium

nr esco jm.

œrednica

czêœci

roboczej

gruboœæ

czêœci

roboczej

œrednica

uchwytu

iloœæ

zêbów
Opis

94-281204 szt. 135 6 32

92-319201 szt. 250 8 40 40
Frez tarczowy do frezarek
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Frez dwupiórkowy do aluminium

Zastosowanie:
- do frezowania pustych profili na frezarko-kopiarce

Frez jednopiórkowy do aluminium

Zastosowanie:
- do frezowania pustych profili na frezarko-kopiarce

nr esco jm.

œrednica

czêœci

roboczej

d³ugoœæ

czêœci

roboczej

d³ugoœæ

ca³kowita

œrednica

uchwytu
Opis

94-135810 szt. 4 15 60 8

94-209112 szt. 4 40 80 8

94-135828 szt. 5 15 60 8

94-187291 szt. 5 35 80 8

94-207241 szt. 5 45 80 8

94-135836 szt. 6 15 60 8

94-135844 szt. 7 15 60 8

94-135852 szt. 8 20 80 8

94-222500 szt. 8 15 120 8

94-135860 szt. 9 20 80 8

94-135879 szt. 10 20 80 8

94-152951 szt. 10 14 120 10

Frez jednopiórkowy - palcowy

nr esco jm.

œrednica

czêœci

roboczej

d³ugoœæ

czêœci

roboczej

d³ugoœæ

ca³kowita

œrednica

uchwytu
Opis

94-281131 szt. 3 12 60 8

94-281140 szt. 4 12 60 8

94-281158 szt. 5 12 60 8

94-281166 szt. 6 14 60 8

94-281174 szt. 8 14 80 8

94-288349 szt. 8 40 100 8

94-281182 szt. 10 14 80 8

Frez dwupiórkowy - palcowy



Wiert³o do pochwytów

Zastosowanie:
- do wykonywania otworów monta¿owych np.:
pod pochwyty drzwiowe

- stal szybkotn¹ca HSS
- œrednica robocza 18.5  mm
- œrednica chwytu 12.5 mm
- d³ugoœæ ca³kowita 195 mm

www.esco.com.pl
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Zastosowanie:
- do wykonywania pog³ebieñ sto¿kowych 90 stopni

np.: pod ³by wkrêtów sto¿kowych,
nitonakrêtki z ko³nierzem sto¿kowym itp.

- œrednica 14 mm
- ca³kowita d³ugoœæ 100 mm

Pog³êbiacz maszynowy

nr esco jm. Opis

92-152927 szt. Pog³êbiacz maszynowy

Pog³êbiacz rêczny

Zastosowanie:
- do wykonywania pog³ebieñ sto¿kowych 90 stopni

np.: pod ³by wkretów stozkowych,
nitonakretki z ko³nierzem sto¿kowym itp.

- 3 krawêdzie skrawaj¹ce
- stal szybkotn¹ca HSS
- œrednica 16.5 mm

nr esco jm. Opis

92-222496 szt. Pog³êbiacz rêczny

Pog³êbiacz z pilotem prowadz¹cym

Zastosowanie:
- do dodatkowego rozwiercania œrodkowego otworu

( wyt³oczonego na wykrojniku ) pod przek³adnie liniow¹
- stal szybkotn¹ca HSS
- œrednica 14 mm

nr esco jm. Opis

92-329169 szt. Pog³êbiacz z pilotem prowadz¹cym

nr esco jm. Opis

94-597104 szt. Wiert³o do pochwytów



        Ch³odziwo do maszyn w koncentracie

Zastosowanie:
- do maszyn posiadaj¹cych instalacjê podaj¹c¹ ch³odziwo w

postaci strumienia na narzêdzie

- gwarantuje d³u¿sz¹ ¿ywotnoœæ narzêdzi tn¹cych
- szybsze wykonywanie operacji tn¹cych, skrawaj¹cych,

wiercenia
- lepsze wykoñczenie powierzchni obrabianej

- nale¿y mieszaæ z wod¹ w proporcji 5:95

        Ch³odziwo do maszyn

Zastosowanie:
- do maszyn posiadaj¹cych instalacjê wytwarzaj¹c¹

mg³ê olejow¹

- gwarantuje d³u¿sz¹ ¿ywotnoœæ narzêdzi tn¹cych
- szybsze wykonywanie operacji tn¹cych, skrawaj¹cych,
wiercenia

- lepsze wykoñczenie powierzchni obrabianej

nr esco jm. Opis

94-412910 szt. Ch³odziwo do maszyn - 5 L

www.esco.com.pl
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nr esco jm. Opis

92-299715 szt. Ch³odziwo do maszyn w koncentracie - 5 L
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