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PRZEZNACZENIE 
 

 Tablica ostrzegawcza typu TL-4/H3  jest przeznaczona  do wizualnej  
prezentacji stanu alarmowego pojawiającego się na wyjściach sterujących detektorów 
WG lub modułów sterujących typu MDD produkcji GAZEX (systemy kontroli spalin w 
garażach podziemnych). 
Posiada sekwencyjnie pojawiający się napis ostrzegawczy „NADMIAR / SPALIN” oraz 
obrys znaku drogowego [zakaz wjazdu]. Napis i znak pojawiają się tylko w stanie 
aktywnym (w stanie alarmowym systemu kontroli spalin). Jasność świecenia lampek LED 
składających się na poszczególne litery napisu jest na tyle duża, że napis jest czytelny 
nawet przy pełnym nasłonecznieniu tablicy.  

Tablica jest przeznaczona do umieszczenia nad bramą/wjazdem do garażu 
podziemnego, na zewnątrz budynku. Posiada budowę zwykłą (nie może być stosowana 
w przestrzeniach określonych jako strefy zagrożenia wybuchem gazów, par lub pyłów). 
 

CECHY UŻYTKOWE 
 nowoczesna forma wizualna, czytelny napis 

(wysokość liter 60 mm); 
 napis stanowią silnie świecące lampki LED barwy 

czerwonej  i pojawia się po załączeniu zasilania; 
 słowa pojawiają się sekwencyjnie wraz z obrysem  

znaku drogowego [zakaz wjazdu]  – zwracają 
uwagę obserwatora, jednoznacznie sugerując 
właściwe zachowanie; 

 źródło światła: wysokowydajne diody LED o dużej 
trwałości i niezawodności; 

 bardzo mały pobór mocy; 
 wersja niskonapięciowa: TL-4.A/H3  - uniwersalne 

zasilanie 12/ 24V;  
 TL-4/H3 - dwuczęściowa konstrukcja: tablica        

TL-4.A/H3 + TPZ-4 zasilacz sieciowy 12V (w 
puszce przyłączeniowej z elastycznymi, płaskimi 
przepustami); 

 estetyczny montaż naścienny (2 punkty 
montażowe, przyłącze i przewód podłączeniowy 
pod odchylaną tablicą); 

 dostępna opcjonalnie: nakładka z metalowymi 
pręcikami na krawędź tablicy zapobiegająca 
przesiadywaniu ptaków (symbol: APTK). 
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PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Model TL-4/H3 TL-4.A/H3 

 Napięcie zasilania 230V~, 50Hz,  
(dopuszczalne wahania: ±10% ) 

12/24V=,   

(dopuszczalny zakres:10,0 ÷ 28V) 
 Pobór mocy/prądu  
 znamionowy < 4W (tylko gdy aktywna)  < 0,17A@12V lub 

 <0,25A@24V (tylko gdy aktywna) 
 Temperatura pracy -25°C do +55°C 
 Źródło światła diody elektroluminescencyjne LED 
 Sygnał akustyczny brak 

 Napis wysokość liter = 60mm, barwa czerwona, widoczny tylko w 
stanie aktywnym (słowa pojawiają się sekwencyjnie co ~1 sek.) 

 Wymiary /masa 
 tablica: jak obok;  
zasilacz:112 x 100 x 40mm/ 0,3 kg 

560 x 155 (250) x 60 (100) mm 
szer x wys x głęb (z APTK)/ 

 ok.1 kg  
 Obudowa / 
 stopień ochrony  

tablica: jak obok; 
 zasilacz: tworzywo sztucz./ IP44 

aluminium anodowane + 
tworzywo sztuczne/ IP44 

 Gwarancja 
12 m-cy Standardowa Gwarancja Gazex (SGG); 

możliwość rozszerzenia okresu do 36 lub 60 m-cy po zarejestrowaniu 
produktu - Rozszerzona Gwarancja Gazex (RGG3Y lub RGG5Y) 
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UCHWYT 
MONTAŻOWY 
 

ZASILACZ 12V 

 
Pozycja montażowa  
w stanie aktywnym 

(z opcjonalnym APTK)      

 
Wersja standardowa 

 
 (inne napisy niedostępne) 

wymiary w [mm] 


