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Osprzęt hermetyczny
Aquant IP55
firmy Elektro-Plast Nasielsk
Aquant IP55 to nowa seria natynkowego osprzÍtu elektroinstalacyjnego wprowadzona na rynek przez firmÍ Elektro-Plast Nasielsk. Do produkcji elementÛw wykorzystywana jest technologia wtrysku dwukomponentowego. Parametry materia≥Ûw i konstrukcja osprzÍtu zapewniajπ odpornoúÊ serii Aquant na wodÍ i py≥ na poziomie IP55. Wyglπd zewnÍtrzny produktÛw
oparto na nowoczesnych rozwiπzaniach wzorniczych.

D

obÛr elementÛw i urzπdzeÒ o w≥aúciwej szczelnoúci oraz odpowiednia ochrona przed zanieczyszczeniami naleøπ do g≥Ûwnych warunkÛw prawid≥owego funkcjonowania instalacji elektro-energetycznej i bezpieczeÒstwa uøytkownikÛw. Nowa seria osprzÍtu
natynkowego Aquant o stopniu szczelnoúci IP55 pozwala chroniÊ instalacjÍ przed
najwiÍkszymi zagroøeniami zewnÍtrznymi, jakimi sπ py≥, kurz i woda. Sk≥adajπce
siÍ na nowπ liniÍ produkty sπ dedykowane
dla budownictwa mieszkaniowego oraz
obiektÛw uøytecznoúci publicznej. Mogπ
byÊ wykorzystywane w miejscach, gdzie

panujπ trudne warunki, np. w halach garaøowych, zak≥adach przemys≥owych, pralniach, piwnicach oraz w zastosowaniach
na zewnπtrz budynkÛw. Poziom wspÛ≥czynnika IP zapewnia pe≥nπ ochronÍ przed
kurzem i strumieniami wody.

Budowa
SzczelnoúÊ produktÛw zapewniono dziÍki specjalnej budowie. Elastyczna membrana, bÍdπca barierπ miÍdzy elementami
zewnÍtrznymi (klawiszami i klapkami)
a czÍúciπ elektrycznπ, chroni wnÍtrze ≥πcznikÛw i gniazd przed zanieczyszczeniami
i wilgociπ. Dodatkowym zabezpieczeniem, szczegÛlnie
podczas montaøu, sπ zintegrowane z podstawπ ruchome
d≥awice gumowe. U≥atwiajπ
one i znacznie przyspieszajπ
pod≥πczenie osprzÍtu do instalacji. DziÍki d≥awicom
czynnoúci te moøna wykonaÊ
poza ≥πcznikiem czy gniazdem.

£πczniki

Rys. 1. £πcznik zwierny úwiat≥o Aquant IP 55

Wszystkie ≥πczniki z oferty Aquant zbudowane sπ na
bazie uniwersalnej podstawy.
W dolnej i gÛrnej czÍúci podstawy zaznaczone (wyt≥oczone) sπ miejsca na wprowadzenie i dok≥adne dopasowa-

nie elastycznych przepustÛw kablowych.
Takie rozwiπzanie przyspiesza i u≥atwia
wprowadzanie kabli lub rurek z przewodami (o maksymalnej úrednicy 13,5 mm) do
≥πcznikÛw, przy sta≥ym zachowaniu ochrony w stopniu IP55. Czynnoúci te nie wymagajπ stosowania øadnych narzÍdzi.
W komplecie dostarczone sπ zaúlepki otworÛw do naúciennego montaøu podstawy
≥πcznika. Mechanizmy ≥πcznikÛw wykonane sπ z tworzywa termoplastycznego i wyposaøone w zaciski úrubowe przystosowane
do obciπøalnoúci 10 A (250 V).
Pokrywa ≥πcznika posiada od wewnÍtrznej strony elastycznπ membranÍ, zabezpieczajπcπ mechanizm przed przedostaniem
siÍ do niego wody i py≥Ûw. Po≥πczenie
≥πcznika z pokrywπ gÛrnπ, wykonuje siÍ za
pomocπ dwÛch wkrÍtÛw. ZarÛwno podstawa, jak i pokrywa sπ standardowo oferowane w kolorze szarym.
Ostatnim elementem ≥πcznikÛw sπ ciemnoszare klawisze, do≥πczane do pokrywy
gÛrnej Ñna wciskî. W zaleønoúci od typu
i funkcji ≥πcznika przyciski mogπ posiadaÊ:
nadruki z symbolem funkcji (dzwonek,
oúwietlenie) lub pole opisowe z etykietπ.
OfertÍ ≥πcznikÛw tworzπ warianty:
ï uniwersalny jednobiegunowy / schodowy,
ï úwiecznikowy,
ï dwubiegunowy (I-O),
ï krzyøowy (takøe w wersji z etykietπ opisowπ),
ï zwierny úwiat≥o,
ï zwierny dzwonek
ï øaluzjowy.
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Rys. 2. Gniazdo potrÛjne, poziome z serii Aquant IP55

Gniazda zasilajπce
Podstawy gniazd zasilajπcych majπ takπ samπ budowÍ (z demontowanymi d≥awicami kablowymi) jak ≥πczniki. Mechanizm gniazda
stanowi element z zaciskami úrubowymi, przystosowany do pracy
przy maksymalnym obciπøeniu 16 A / 250 V AC. GÛrnπ os≥onÍ
gniazda stanowi pokrywa, zawierajπca standardowo przes≥onÍ torÛw prπdowych. Podobnie jak w przypadku ≥πcznikÛw, jest ona
zintegrowana z membranπ, dajπc gwarancjÍ szczelnoúci. Klapka
ochronna gniazda zasilajπcego odchylana jest ku gÛrze do kπta
wiÍkszego niø 90o, co pozwala na ≥atwy dostÍp do wtyczki. Po
wychyleniu klapka samodzielnie powraca do pozycji wyjúciowej.
Wszystkie gniazda w standardzie wyposaøone sa w przes≥ony
torÛw prπdowych, podnoszπce bezpieczeÒstwo uøytkowania. Oferowane sπ w kolorze szarym w nastÍpujπcych konfiguracjach:
ï pojedyncze (z bolcem),
ï podwÛjne poziome,
ï potrÛjne poziome.

Pozosta≥e w≥aúciwoúci
OsprzÍt Aquant oferowany jest standardowo w kolorze szarym
(RAL 7035). Obudowy gniazd i ≥πcznikÛw wykonane sπ z materia≥Ûw odpornych na promieniowanie UV, co zapewnia stabilnoúÊ
wyglπdu w warunkach zewnÍtrznych. W nied≥ugim czasie planowane jest wprowadzenie d≥awicy umoøliwiajπcej ≥πczenie gniazd
w pionie oraz przedstawienie kompleksowej oferty puszek hermetycznych, stanowiπcych uzupe≥nienie oferty osprzÍtu Aquant
IP55, oraz gniazd w wersji schuko.

Gniazda i wyłączniki
o podwyższonym
stopniu odporności
na wnikanie kurzu
i wody
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