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PRZEZNACZENIE 
 

 Podświetlana tablica ostrzegawcza typu TP-42 jest przeznaczona do wizualnej  
sygnalizacji stanów alarmowych pojawiających się na wyjściach sterujących detektorów 
WG (garaże podziemne) lub modułów sterujących typu MD (systemy detekcji gazów 
toksycznych) produkcji GAZEX. 
Posiada stały napis ostrzegawczy lub informacyjny (standardowy lub wg życzenia 
Klienta) pojawiający się dopiero w momencie podświetlenia (w stanie aktywnym).  

Tablica TP-42 (zamiennik TP-43 i TP-44) przeznaczona jest do stosowania 
wewnątrz pomieszczeń. Posiada budowę zwykłą = nie może być stosowana w 
przestrzeniach określonych jako strefy zagrożenia wybuchem gazów, par lub pyłów. 
 

CECHY UŻYTKOWE 
 

 napis nieczytelny bez podświetalenia, ujawnia się po załączeniu zasilania; 
 podświetlanie: typowe świetlówki 18W x 2; 
 wysoka trwałość i niezawodność; 
 niski pobór i niewielki charakter indukcyjny mocy; 
 prosty montaż naścienny (możliwość montażu na wysięgnikach/wieszakach). 

            
            WIDOK W STANIE NIEAKTYWNYM          Inne napisy – tylko na zamówienie (oznacz. .../H0) 
                       (napis niewidoczny)   

Z Nami Pracujesz i Żyjesz Bezpieczniej !          ©gazex 
©gazex ’2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.  Powielanie lub kopiowanie w części lub całości bez zgody 
GAZEX zabronione.  Logo i nazwa gazex są zastrzeżonymi znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX. 

 

RYSUNEK MONTAŻOWY 
 

  
 

PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Model TP-42 
 Napięcie zasilania  230V~, 50Hz (dopuszczalne wahania: ±10% ) 
 Pobór mocy   max 42W (tylko gdy aktywna) 

 Temperatura pracy 
 zalecana: +5°C ÷ +25°C;  
 dopuszczalna okresowo (<8/24h): -25°C ÷ +40°C;  
 montaż/otwieranie klosza zalecane przy temp. >+5°C 

 Źródło światła  świetlówki, 2x 18W; trzonek G13 
 Napis  czarne litery na żółtym tle, widoczne tylko w stanie 

 aktywnym (podświetlenie ciągłe) 
 Wymiary /masa  685 x 210 x 75 mm (szer x wys x głęb) ; ok.1,4kg 

 Obudowa /st.ochrony  
 tworzywo sztuczne + stal lakierowana / IP40 (montaż do 
powierzchni płaskiej), 
Uwaga: rozkład punktów mocowania może być inny niż podano na 
rysunku 

 Gwarancja 
 12 m-cy Standardowa Gwarancja Gazex (SGG); 
 możliwość rozszerzenia okresu do 36 m-cy po zarejestro-   
 waniu produktu - Rozszerzona Gwarancja Gazex (RGG3Y) 
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4 WSPORNIKI 
MONTAŻOWE  
DO ŚCIANY 
 
 
 
OTWÓR DO 
WPROWADZENIA 
PRZEWODU 
 (widok po zdjęciu 
klosza z napisem) 

Napisy standardowe: 
H1-  „NIE WCHODZIĆ 
         NADMIAR SPALIN” 
H2- „OPUŚCIĆ GARAŻ  
       NADMIAR SPALIN” 
H3- „NIE WJEŻDŻAĆ  
       NADMIAR SPALIN” 
H4- „WYCIEK AUTOGAZU 
       ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ” 
H5- „UWAGA !  
       NADMIAR SPALIN” 
 


