
 
 
 
 

AZ  EMA  HANG- ÉS FÉNYJELZŐ
SOROZAT  ALJZATAI

Az EMA (European Multi Alert) sorozatú hang- és fényjelzők piros
és fehér színű, három különböző védettséget biztosító alzattal
szerelhetők.
Az IP44 védettségű, hátsó és oldalsó kitörhető kábelbevezetőkkel
rendelkező alacsony aljzat előre becsövezett kábelezéshez alkalmas.
A 22.5 mm magas aljzat a hangjelzővel együtt 64 mm-re áll el a faltól
vagy mennyezettől.
A magasított aljzat két kivitele IP55, illetve IP66 védettséget biztosít. A
kábelbevezetés max. 20 mm átmérőjű tömszelencéken keresztül is történhet
mindkét oldalról. Az aljzatok 35 mm magasak, a hangjelzőkkel együtt szerelve
76.5 mm-esek.

FŐBB JELLEMZŐK

•  Háromféle típus a különböző alkalmazásokhoz
•  Külön kapocspont a bejövő/továbbmenő

vezetékek árnyékolásának bekötésére
•  A különböző felszerelési furathelyek a legtöbb

Európában használatos kötődobozzal
kompatibilisek

•  Piros vagy fehér színű ABS műanyag, az adott
belső építészeti igényekhez választható szín

•  Az aljzatok felszerelése után a hang- fényjelzők
tetszőlegesen cserélhetők

•  Hosszúkás és peremezett  szerelési furatok az
egyszerűbb pozícionáláshoz és szereléshez

•  Mennyezetre (vízszintesen) vagy falra
(függőlegesen) is szerelhetők

1. ábra : Lapos aljzat méretei 2. ábra : Magasított vagy tömített aljzat méretei

Az EMA aljzatok felszerelése

Az aljzatok mind függőlegesen, mind vízszintesen felszerelhetők közvetlenül falra, mennyezetre vagy a legtöbb
Európában használatos szerelődobozra. A jelzők bejövő / továbbmenő vezetékeihez a kikönnyített vagy kitörhető hátsó
vagy oldalsó kábelbevezetőket lehet használni. Az aljzatok mindegyike rendelkezik a vezetékek árnyékolásának
bekötésére szolgáló kapocsponttal.

Az aljzatok kiválasztása

Lapos aljzat (ELPBR : piros, ELPBW : fehér) : a lapos aljzat csak beltéren használható, IP44 védettséget biztosít.
Oldalsó kábelbevezetést is lehetővé tesz, de tömszelencékkel nem használható.
Magasított aljzat (ESBR : piros, ESBW : fehér) : beltéren használható, IP55 védettséget biztosít. Alkalmazása akkor
ajánlott, ha mind a 6 db bejövő/továbbmenő vezetéket maximális keresztmetszettel (2.5mm2) használjuk. Lehetővé teszi
az oldalsó kábelbevezetést max. 20 mm átmérőjű tömszelencé(ke)n keresztül.
Tömített aljzat (ESBRS : piros, ESBWS : fehér) : méretében azonos a magasított aljzattal. A kiegészítő tömítő gyűrű és
tömítő alátétek révén IP66 védettséget biztosít. Alkalmazható erősen nedves, poros helyeken.



 
 
 
 

 

- 2 - Szerelési utasítás EMA hang- fényjelzők aljzatai

LAPOS ALJZAT (ELPBR, ELPBW)

A felszerelési furatok és kábelbevezető nyílások pozíciói - lásd 1. ábra

A kívánt oldalsó kábelbevezető nyílások lapos csipesszel törhetők le a kikönnyítések mentén.

MAGASÍTOTT VAGY TÖMÍTETT ALJZATOK

A felszerelési furatok pozíciói - lásd 2. ábra

A kívánt felszerelési furatok kitöréséhez fektessük az aljzatot egy sík felületre, majd egy megfelelő méretű lapos élű
csavarhúzót illesztve a horonyba üssük ki a furathelyet.

A kábelbevezető nyílások - lásd 2. ábra

Hátsó : a kívánt hátsó kábelbevezető nyílás kitöréséhez fektessük az aljzatot egy sík felületre, majd egy megfelelő
méretű lapos élű csavarhúzót illesztve a nyíllal jelölt pozícióba üssük ki a kábelbevezető nyílást.

Oldalsó : a kívánt oldalsó kábelbevezető nyílás kitöréséhez fektessük az aljzatot egy sík felületre úgy, hogy a kitörendő
rész legyen felül, majd egy megfelelő méretű lapos élű csavarhúzót illesztve a nyíllal jelölt pozícióba üssük ki a
kábelbevezető nyílást.

Egyéb kábelbevezetési lehetőségek :

Az aljzat mindkét ívelt oldalán 'előpontozott' furathelyek találhatók. A maximum 20.5 mm-es furatok révén 20 mm
átmérőjű tömszelencék is alkalmazhatók a kábelbevezetéshez.

Az aljzatok egyik hosszanti oldalán három darab 'előpontozott' furathely található, melyek felhasználásával az aljzatok
egymás mellé vagy egymás alá is felszerelhetők. . A maximum 20.5 mm-es furatok révén 20 mm átmérőjű tömszelencék
is alkalmazhatók ezeknél a furatoknál is a kábelbevezetéshez.

AZ ALJZAT FALRA / SZERELŐDOBOZRA ERŐSÍTÉSE

Felerősítő csavarok

A szereléshez érdemes kereszthornyos csavarokat használni.

A csavarok mérete : átmérője : min. M3 - max. M4
hossza : min. 4 - max. 8

Tömített aljzatok esetén a felerősítő csavarok tömítő alátéteit és az aljzat tömítő gyűrűjét az aljzat dobozán levő rajz
szerint kell elhelyezni.

Hátsó kábelbevezetésű magasított vagy tömített aljzatok esetén az oldalsó kikönnyítéseket úgy helyezzük el, hogy
alulról lehetőleg ne látszódjanak

A felszereléskor ügyeljünk arra, hogy az aljzat (és a hangjelző) ne mozogjon, stabilan feküdjön a felületen. A csavarokat
teljesen meg kell húzni, de nem szabad túlhúzni, főleg egyenetlen felületen.


