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Folyosói jelzılámpa (JLLD)

A hívásjelzı lámpa lehetıvé teszi a folyosón tartózkodó ellátó személyzet részére, hogy hívás esetén
azonnal meglássa, hogy melyik helyiségbıl történt a hívás.
A hívást a szobaajtók felett a folyosói oldalon elhelyezett
JLLD hívásjelzılámpák jelzik. A lámpákban hagyományos
izzó helyett LED-ek vannak, ezért a bekötésekor a polaritás
helyességre figyelni kell.
Szobánként, kórtermenként, külsı mellékhelyiségenként 1-1
db-ot kell felszerelni a bejárati ajtó fölé a folyosói oldalon.
Rögzítés: 2 db 8-as mőanyag tiplivel + Reisser csavarral a
falba.
Csatlakozó vezeték: TQML 2x 0.6 mm2 vezeték vagy
2x0,5mm2 MCSKh.
Védıcsı mérete: Mü. III. 13,5 (falból „pipás” kiállás). A védıcsı elhelyezésekor gondoljunk arra, hogy
a szerelvény tiplizéssel kerül rögzítésre.
A JLLD jelzılámpa polaritás érzékeny ezért a bekötéskor a
helyes polaritásra figyelni kell. A polaritás a sorkapcson jelölve
van.
Feszültség: A lámpa a rendszerben lévı feszültségre van
méretezve (12V vagy 21V) ezt megrendeléskor jelezni
kell.
Megjegyzés: Igény esetén természetesen exkluzív lámpát
is tudunk szállítani (JLLD21-M).

JLVCS fényjelzı
Híváskor erıs felvillanásokkal jelzi a hívás tényét. A villogás üteme kb. 2Hz
Lámpa búra színe: narancs sárga.
Alkalmazott fényforrás: villanó csı
Tápfeszültség: 12V DC
Áram felvétel: kb. 200mA
Mérete: 80x80x60mm
Csatlakozó vezeték: TQML 2x 0.6 mm2 vezeték vagy 2x0,5mm2 MCSKh.
Rögzítés: 2 db 8-as mőanyag tiplivel + Reisser csavarral a falba.

A piros vezeték a „+”!
A névleges feszültségnél (12V) nagyobb feszültség esetén a lámpa meghibásodik.
12V-nál nagyobb rendszer feszültség esetén alkalmazzunk DC18DC12 átalakítót.
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Folyosói jelzılámpa exkluzív kivitel JLLD21-M

A hívásjelzı lámpa lehetıvé teszi a folyosón tartózkodó ellátó
személyzet részére, hogy hívás esetén azonnal meglássa, hogy
melyik helyiségbıl történt a hívás.
A hívást a szobaajtók felett a folyosói oldalon elhelyezett
JLLD21-M hívásjelzılámpák jelzik. A lámpákban hagyományos
izzó helyett LED-ek vannak, ezért a bekötésekor a polaritás
helyességre figyelni kell.
Szobánként, kórtermenként, külsı mellékhelyiségenként 1-1 db-ot
kell felszerelni a bejárati ajtó fölé a folyosói oldalon.
Rögzítés: 65mm-es szerelı dobozba kapaszkodó körmökkel illetve reisser csavarokkal.
Emelı keret alkalmazásával „falon kívülre” is szerelhetı.


