Elektrická požární signalizace
Spouštěcí souprava 6362

•

Souprava s veškerým potřebným vybavením pro vytvoření spouštěcího zařízení.

Obecně

Použití

6362 je souprava, jejímž sestavením se
vytvoří provazový výtah pro hlásič a jeho
patici, např. hlásič 4401 v patici 3312.

Provazový výtah se používá s jakýmikoliv
tepelnými nebo kouřovými hlásiči Panasonic
zapojenými v patici, dovolující uživateli
zpřístupnit
hlásič
namontovaný
v nedostupných výškách tak, aby bylo
možné provádět zkoušky činnosti hlásičů,
kontroly provozuschopnosti, jejich výměnu
apod.

Souprava
Souprava
se
skládá
z následujícího
vybavení:
• Ochranný kryt hlásiče (6360)
• Zajišťovací podpěra (na konec lanka
a zavěšení; na obrázku nahoře není
zobrazena)
• 20 m lanka (polyesterové Ø 2 mm)
• Kovová destička
• Dva šroubky (k upevnění patice)
• Dva provlékací šroubky (pro lanko)
• Dva vruty (k upevnění zajišťovací
podpěry)
• Krabice se svorkovnicí (s pěti
svorkami)
• Svorka na kabel (pro krabici)
• Svorka na lanko (k fixaci lanka)
• Svorka na kabel (k uchycení kabelu)
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Typové číslo

6362

Spouštěcí souprava (hlásič a patice nejsou součástí dodávky.)

Vyobrazení instalace
A
B
C
D
E
F

Provlékací šroubek lanka
Základna + hlásič + ochranný kryt + montážní sada
Poddajný kabel k hlásiči
Provlékací šroubek lanka
Propojovací krabice a svorka kabelu
Zajišťovací podpěra lanka
A

1
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3
4
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Místo upevnění lanka
Svorka na lanko (M10)
Poddajný kabel k hlásiči
Kovová destičkaMetal plate
Ochranný kryt, spodní část
Svorka na kabel (M10)
Šroubek (k fixaci základny)
Základna hlásiče

B
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F
≥2 m
≥ 1,5 m

Pokyny k připojení
Patice 3312

Krabice se
svorkovnicí
ELQYB 2x1mm

Příklad zobrazující připojení analogové patice 3312 ke smyčce COM. Lze použít jakoukoliv
patici typu 3312F, 3312FL nebo 4313. Sada může být rovněž použita pro neadresnou patici
2324. Připojení proveďte podle přiloženého letáku.
Technické údaje
Hmotnost (g)

~500

Veškeré technické údaje a vlastnosti jsou předmětem změn bez předchozího oznámení vyplývající z nepřetržitého vývoje a inovace.
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