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K|ucz do wkładek bębenkowych

Przedmiotem Wzoru przemysłowego jest k|ucz do wkładek

bębenkowych stosowanych W zamkach drzwiowych i okiennych,

ktodkach i innych zamknięciach. K|ucz jest oznaczony symbo|em

firmowym KPDBXX.

Klucze tego rodzaju mają najczęŚciej kształt płaski i są

wykonywane przeważnie z taśmy meta|owej' Składają się z części

roboczej i uchwytu. W części roboczej moŻna wyróżnic część gorną -

grań, na ktorej nacina się ząbki i częśc dolną- grzbiet.

lstotą Wzoru przemysłowego jest nowa postaó profili k|ucza

przejawiająca się w ksztatcie i uktadzie.powierzchni.

Pzedmiot wzoru jest przedstawiony na rysunku, na ktorym fig. 1

pzedstawia klucz w widoku z boku, tig.2 - profile klucza, tworzące

odmiany 1-B wzoru.

Profil stanowi obrys poprzeczny części roboczej klucza pokazany

w pzekroju A-A.

Jak uwidoczniono na rysunku kaŻdy profi| klucza ma na kazdym

z bokÓw połki 1 i rowki 2 oraz w dolnej części połkę podstawową 3

i rowek podstawowy 4, usytuowane między granią a grzbietem klucza.

obrys półek jest połączony z obrysem sąsiadujących rowków.

Liczbę odmian 1.8 tworzy Się przez zmianę obrysu potki

podstawowej 3 i rowka podstawowego 4.

odmiany roŻnią Się między sobą liczbą i obrysem

ukształtowanych połek i rowków'
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Omaęenie e|errentow 14 k|uęajest uwidocznione na odmianie 8 fig. 2.

.Cechy istotne Wzoru pzemysłowe€o.

K|ucz char:akteryzuje się ksżattem profiIi 1 .8 pzejawiającym się w liczbie

i obrysie półek i rowkÓw (1,2,3,4).


