
Charakterystyka
ogólna
Seria modu³owa, pod-

tynkowa, sk³adaj¹ca

siê z: ³¹czników klawi-

szowych z podœwietle-

niem i bez, gniazd

wtyczkowych, gniazd

specjalistycznych: ante-

nowych, komputero-

wych, g³oœnikowych

i telefonicznych, ramek

wielokrotnych oraz

puszek natynkowych.

Jako jedna z nielicz-

nych serii dostêpnych

na rynku ma mo¿liwoœæ

zabudowy ³¹czników

o stopniu ochrony IP-20

jak ³¹czniki o IP-44.

Odpowiednio zamonto-

wane w ³¹czniku uszczel-

ki gwarantuj¹ pe³n¹

ochronê przed bryzgami

wody. £¹czniki i gniazda

zosta³y wyposa¿one

w samopowrotne pazurki,

dziêki którym produkt

zostaje trwale umieszczo-

ny w œcianie. Sam monta¿

poszczególnych wyro-

bów odbywa siê w bardzo

prosty i szybki sposób.

Osi¹gnêliœmy to przez

zastosowanie systemu zatrzaskowego, oraz zacisków bez-

gwintowych. System zatrzaskowy pozwala na szybkie po³¹-

czenie mechanizmu z ramkami i klawiszem a tak¿e szybki

demonta¿ np. w przypadku remontu mieszkania. Z kolei

stosuj¹c zaciski bezgwintowe daliœmy mo¿liwoœæ ³atwego

umieszczenia, i równie¿ usuniêcia przewodu z wejœcia

mechanizmu. Dodatkowym udogodnieniem s¹ przet³ocze-

nia w mostku mocuj¹cym umo¿liwiaj¹ce schowanie ko³nie-

rza puszki do zabudowy w p³ytach g-k, co w konsekwencji

zapewnia idealne przyleganie produktu do œciany. W tej

serii wykonaliœmy te¿ zintegrowane podœwietlenie, czyli

zastosowaliœmy podœwietlenie w postaci osobnego modu-

³u, co wyeliminowa³o koniecznoœæ stosowania przewodów

zasilaj¹cych neonówkê, które niejednokrotnie utrudnia³y

monta¿. W serii Gazela zastosowaliœmy wysokiej jakoœci

tworzywo gwarantuj¹ce trwa³oœæ barwy, idealnie g³adk¹

powierzchniê pozwalaj¹c¹ na ³atwe utrzymanie czystoœci

oraz odpornoœæ na zarysowania. Produkty dostêpne s¹

w kolorze bia³ym oraz w metalizowanych (srebro + tytan,

satyna + satyna), dodatkowo istnieje mo¿liwoœæ dokonania

zakupu ³¹czników i gniazd bez ramki zewnêtrznej, która jest

oferowana równie¿ w kolorach: piasek Sahary i zieleñ pista-

cjowa.

Opis ttechniczny
Materia³: tworzywo

Napiêcie znamionowe [V]: 250

Pr¹d znamionowy [A]: 16X (³¹czniki), 10X (³¹czniki zwierne

i ¿aluzjowe), 16 (gniazda)

Stopieñ ochrony: IP-20, IP-44

Wymiary (szer. x d³. x gr.) [mm]: 

³¹czniki 94x82x17

gniazda pojedyncze – 94x82x14

gniazda podwójne – 94x88x17

gniazda specjalne – 94x82x14

ramka – 165x82 (podwójna) 236x82 (potrójna), 307x82

(poczwórna), 378x82 (piêciokrotna)

Zaciski: bezgwintowe, u³atwiaj¹ce monta¿ wyrobu (³¹czniki

i gniazda pojedyncze), gwintowe (pozosta³e gniazda).
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OSPELile tto kkosztuje –– ppropozycja ffirmy

Osprzêt elektroinstalacyjny 
– seria GAZELA 

OSPEL S.A.

ul. G³ówna 128, Wierbka, 42-436 Pilica

tel./faks 032 673 71 06 (10), faks 032 673 70 28

www.ospel.com.pl, e-mail: office@ospel.com.pl

Liczba punktów oœwietleniowych  19 szt.
Liczba gniazd wtykowych  34 szt.
Gniazdo TV-SAT  3 szt.
Gniazdo telefoniczne 4 szt.

Gazela – kolor bia³y, koszt ogólny: 631,00 z³
Gazela – kolor bia³y + zewnêtrzna ramka w kolorze 
pastelowym, koszt ogólny: 649,90 z³
Gazela Metalic, koszt ogólny: 861,75 z³

Kosztorys  osprzêtu elektroinstalacyjnego
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