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NORFI Absaugtechnik GmbH
Kelterstrasse 65

72669 Unterensingen, Niemcy
www.norfi.pl

   Szynowy wyciąg spalin
[1]

[2]
[3]

Nr kat.:
Data produkcji:

WPROWADZENIE

Niniejsza instrukcja dotyczy szynowego wyciągu spalin typu EMS-H, EMS-HL, EMS. Stanowi ona źródło informacji 
niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa i prawidłowej jego eksploatacji. Należy uważnie przeczytać ją przed 
przystąpieniem do jakiegokolwiek użytkowania urządzenia, stosować się do zawartych w niej wymogów oraz przecho-
wywać w miejscu umożliwiającym dostęp personelu obsługi i innych służb zakładowych. W razie jakichkolwiek wątpli-
wości co do użytkowania wyciągu spalin należy skontaktować się z producentem.

Po otrzymaniu wyciągu spalin prosimy o sprawdzenie:
• czy urządzenie jest zgodne z zamówieniem,
• czy wyciąg spalin wraz z akcesoriami nie został uszkodzony podczas transportu.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o kontakt z NORFI Polska sp. z o.o.

OPIS URZĄDZENIA

Szynowy wyciąg spalin typu EMS-H, EMS-HL, EMS został zaprojektowany do pracy w warunkach występujących w 
Jednostkach-Ratowniczo Gaśniczych. Odporność temperaturowa wszystkich elementów systemu wynosi około +150°C. 
Jednakże w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba zwiększenia odporności temperaturowej, należy skontaktować się z przedsta-
wicielem firmy NORFI Polska, który pomoże dobrać elementy o podwyższonych parametrach termicznych. Urządzenie 
wykonane jest z materiałów odpornych na zanieczyszczenia smoliste, zapylenie, szok termiczny, wstrząsy oraz kwasy 
wytrącające się ze spalin w wyniku kondensacji pary wodnej.

Warunki pracy wyciągu spalin:
• temperatura otoczenia od -10°C do +40°C przy zastosowaniu węży gumowych i tkaninowych
• temperatura otoczenia od 0°C do +40°C przy zastosowaniu węży termoplastycznych
• wilgotność względna do 90 %
• ciśnienie atmosferyczne 1013 hPa ±60 hPa

PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Średnica węża
DN 125 mm
DN 150 mm

TABLICZKI ZNAMIONOWE

Tabliczka znamionowa znajdująca się na wentylatorze, zawiera numer seryjny kompletnego zestawu wyciągu spalin, który 
składa się z następującego ciągu znaków xxxx-xxxx (baujahr-fab. nr) lub xx.x.xxxx/xx.xxxxx. Oprócz tabliczki z numerem 
seryjnym, każdy model szynowego wyciągu spalin typu EMS-H, EMS-HL, EMS posiada tabliczkę znamionową zawierającą:

[1] - Nazwę produktu
[2] - Numer katalogowy produktu
[3] - Datę produkcji

do pojazdów o dmc.
do i powyżej 3,5 t
do i powyżej 3,5 t



WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DLA SZYNOWEGO WYCIĄGU SPALIN

• wyciąg spalin należy chronić przed wpływem warunków atmosferycznych,
• wyciąg spalin nie jest przeznaczony do montażu na wolnym powietrzu,
• zabrania się używania wyciągu spalin w stanie zdemontowanym, niekompletnym lub uszkodzonym,
• zabrania się używania wyciągu spalin do transportu innych substancji niż spaliny silników samochodowych,
• zabrania się umieszczenia lub podwieszania na wyciągu spalin dodatkowych urządzeń,
• zabrania się użytkowania ssawki bez sprawnego elektromagnesu,
• zabrania się skręcania, zgniatania, owijania węża wokół przewodów lub innych obiektów,
• zabrania się samodzielnego uszczelniania ssawki,
• zabrania się zmiany długości węża bez wcześniejszej konsultacji z producentem,
• nie stosować wyciągu spalin do transportu spalin w hamowniach silnikowych,
• nie stosować wyciągu spalin w strefach zagrożenia wybuchem,
• istnieje ryzyko poparzenia przy kontakcie z elementami metalowymi,
• zaleca się stosowanie odzieży ochronnej, np. rękawic termoodpornych podczas obsługi wyciągu spalin,
• wyciąg spalin może być montowany, konserwowany, demontowany i obsługiwany jedynie przez wykwalifikowany 

i upoważniony do tego personel, zgodnie z zasadami BHP.
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INSTRUKCJA OKRESOWEJ KONTROLI

Firma NORFI Polska sp. z o.o. dołożyła wszelkich starań, aby urządzenie działało bezawaryjnie przez cały okres użytkowa-
nia, jednak aby uniknąć ewentualnych usterek czy awarii, użytkownik jest zobowiązany do okresowej kontroli następujących 
elementów wyciągu:

Zamocowanie profilu jezdnego do sufitu
• upewnić się, że profil jezdny jest stabilny,
• sprawdzić czy zawiesia profilu jezdnego są w dobrym stanie technicznym.

Profil jezdny oraz instalacja wentylacyjna
• sprawdzić czy nie znajdują się ciała obce (szmaty, rękawice, itp.),
• sprawdzić zabrudzenie kanałów oraz instalacji (w razie konieczności wyczyścić).

Wentylator
• sprawdzić wydajność wentylatora,
• sprawdzić kierunek obrotów wirnika (niezależnie od kierunku obrotów, wentylator będzie zasysał powietrze),
• upewnić się czy poziom hałasu wentylatora nie jest niepokojąco wysoki,
• sprawdzić czy zabezpieczenie przeciążeniowe ma cały czas prawidłowe parametry nastaw prądu.

Wąż wyciągowy
• sprawdzić mocowanie węża do wózka.
• sprawdzić czy wąż nie ma pęknięć, przetarć i uszkodzeń spowodowanych wysoką temperaturą,
• sprawdzić czy wąż nie jest zgnieciony, co skutkuje zmniejszeniem wydajności urządzenia.

Balanser
• sprawdzić siłę naciągu oraz stan techniczny nylonowej linki.

Ssawka wyciągowa
• sprawdzić mocowanie ssawki do węża,
• sprawdzić powierzchnię wewnętrzną styku ssawki (w razie konieczności wyczyścić),
• nasmarować mechanizm zaczepu ssawki,
• wyregulować zacisk klucza mocującego (w razie konieczności).

Linka podwieszenia ssawki 
• sprawdzić czy stalowa linka nie uległa uszkodzeniu.

PODŁĄCZENIE WENTYLATORA

W szynowych wyciągach spalin typu EMS-H, EMS-HL, EMS zastosowano wentylatory promieniowe z silnikami zasilanymi 
napięciem trójfazowym. Schemat podłączenia elektrycznego wentylatora znajduje się w puszce przyłączeniowej 
wentylatora. 

UWAGA! Silnik wentylatora bezwzględnie należy podłączyć do sieci elektrycznej poprzez odpowiednie zabezpieczenia 
zapewniające jego ochronę przed uszkodzeniem.

PODŁĄCZENIE ELEKTROMAGNESU

Elektromagnes zastosowany w szynowych wyciągach spalin typu EMS-H, EMS-HL, EMS wymaga doprowadzenia bezpiecz-
nego napięcia za pomocą zasilacza 24 V, DC. Zasilacz nie jest częścią wyposażenia zestawu.
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PRODUCENT

NORFI Absaugtechnik GmbH
Kelterstrasse 65
72669 Unterensingen
Niemcy 

deklaruje, że produkty opisane poniżej, spełniają wymagania zarówno ochrony zdrowia,
jak i bezpieczeństwa określone w normach i dyrektywach UE.

Nazwa:
Typ:
Model oraz numer seryjny:
Przeznaczenie:

Opisane powyżej wyroby są zgodne z:

• Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC
• Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/EC
• Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/EEC

• EN 294
• EN 1050

Miejscowość i data:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Andreas Weber
Export Sales Director

Szynowy wyciąg spalin
EMS-H, EMS-HL, EMS
wszystkie wyprodukowane
transport spalin z silników spalinowych

Unterensingen, październik 2015



Wypełnić w razie usterki:

NR KATALOGOWY/SERYJNY DATA ZAKUPU OPIS USTERKI PODPIS I PIECZĘĆ

KARTA GWARANCYJNA

1)  Gwarant zapewnia Użytkownika o prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzenia, na które wydana została niniejsza 
 karta gwarancyjna.

2)  Okres gwarancji na zakupione urządzenia wynosi 24 miesiące (bez montażu) lub 36 miesięcy (z montażem NORFI) 
 od daty zakupu (lub wystawienia protokołu odbioru) chyba, że warunki gwarancji zostały ustalone indywidualnie 
 w ofercie przedstawionej Użytkownikowi.

3) Przedłużenie gwarancji może nastąpić na zasadach określonych odrębną umową.
4)  Gwarancja jest ważna z oryginalną fakturą lub paragonem, które zawierają pełną i czytelną informację dotyczącą 

 produktu jak i dane nabywcy.
5)  Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
6)  W przypadku uznania gwarancji, naprawy wykonuje nieodpłatnie serwis sprzedawcy w terminie do 30 dni 

 od przyjęcia zgłoszenia usterki.
7)  Z napraw gwarancyjnych wyłączone są następujące przypadki:

• uszkodzenia z winy Użytkownika,
• uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem,
• uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przechowywaniem,
• uszkodzenia spowodowane podczas transportu,
• uszkodzenia wynikające ze zmian lub przeróbek, których dokonano w produkcie samodzielnie,
• uszkodzenia wynikające z napraw wykonanych przez nieautoryzowany serwis lub przez klienta,
• uszkodzenia spowodowane w wyniku zdarzeń losowych,
• czyszczenie i konserwacja,
• materiały eksploatacyjne (np. wąż, ssawka, kółka jezdne wózka, linka podwieszenia węża, itp.)
• numer seryjny produktu został zmieniony, usunięty lub z winy Użytkownika stał się nieczytelny.

8)  Gwarant zwolniony jest od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że przyczyny nie tkwiły w sprzedanym sprzęcie.
9)  Gwarant decyduje o sposobie naprawy, bądź wymianie urządzenia.
10)  Wymiany wadliwego sprzętu dokonuje jednostka handlowa, w której zakupiono sprzęt.

   W przypadkach spornych, jednostka handlowa upoważniona jest (po sprawdzeniu sprzętu) do warunkowego przyjęcia 
  reklamacji, zobowiązując się do wydania orzeczenia w terminie 14. dni od daty zgłoszenia.

11)  Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez inne urządzenie 
   (nie będące produktem NORFI), które pracuje w tej samej instalacji.

12)  Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje autoryzowany serwis firmy NORFI Polska sp. z o.o.
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Wlot ssawki zakłada się na końcówkę rury wydechowej. Jej 
zamocowanie odbywa się poprzez przyłożenie działającego 
elektromagnesu do odpowiednio zamocowanej zwory na 
karoserii pojazdu. Podczas wyjazdu z garażu pojazd ciągnie 
podpiętą ssawkę wraz z ruchomym układem wyciągowym do 
momentu, kiedy nastąpi jej automatyczne wypięcie. Automa-
tyczne wypięcie następuje w miejscu określonym przez 
użytkownika. Odbywa się ono poprzez rozłączenie zasilania 
elektrycznego elektromagnesu przez wyłącznik krańcowy. 
System mocowania elektromagnetycznego wymaga stałego 
zasilania elektrycznego.

Ssawka wyciągowa z mocowaniem
elektromagnetycznym typu „E”

Profil jezdny typu „RP”

Wykonany jest z aluminium i stanowi sztywną belkę nośną do 
mocowania elementów systemu wyciągowego. Konstrukcyj-
nie jest to zamknięty profil z prowadnicami do mocowania 
zawiesi oraz szynami stanowiącymi zarazem tor jezdny dla 
wózków nośnych i prowadnice dla ślizgów. Profil znajduje 
zastosowanie w systemach EMS i PMS.

Kluczowe cechy szynowych wyciągów spalin
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EMS-H dolny1✓ ✓RPE

EMS-HL górny1✓ ✓RPE

EMS dolny1✓ ✓RPE
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1, A - wąż L=3,5 m
2, B - wąż L=6,0 m
3, C - wąż L=7,0 m
4, D - wąż L=9,5 m
5, E - wąż L=12,0 m

6, F - wąż L=15,0 m
7, G - wąż L=18,0 m

od 1 do 7 - wąż DN 125 mm
od A do G - wąż DN 150 mm

500

1000

4000

4500

3500

2500

1500

2000

5000

0

3000

Q [m³/h]

400 500 600 900800 12001100 1300 15001400700 1000

+ ++

zasilanie
elektromagnesu
24V, DC

Numer 
katalogowy

16-4500-125

16-4500-126

16-4500-127

16-4500-128

16-4500-150

16-4500-151

16-4500-152

16-4500-153

Średnica 
węża

125 mm (5")

125 mm (5")

125 mm (5")

125 mm (5")

150 mm (6")

150 mm (6")

150 mm (6")

150 mm (6")

Wymiar
D

1,0 m

0,8 m

1,0 m

0,8 m

1,0 m

0,8 m

1,0 m

0,8 m

Typ
ssawki

+

+

++

++

+

+

++

++

16-4600-035

16-4600-060

16-4600-070

16-4600-080

16-4600-095

16-4600-100

16-4600-120

16-4600-150

Numer 
katalogowy

3,5 m

6,0 m

7,0 m

8,0 m

9,5 m

10,0 m

12,0 m

16-4600-180 18,0 m

15,0 m

Wymiar
A

3,0 m

5,5 m

6,5 m

7,5 m

9,0 m

9,5 m

11,5 m

17,5 m

14,5 m

Wymiar
B

3,0 m

5,0 m

6,0 m

6,7 m

8,0 m

8,5 m

10,0 m

16,7 m

12,5 m

Wymiar
Lmax

16-4820-125

16-4820-126

Numer 
katalogowy

3,0 m

4,0 m

16-4820-150

16-4820-151

Lmax - zakres pracy

3,0 m

4,0 m

Wymiar
C

125 mm (5")

125 mm (5")

150 mm (6")

150 mm (6")

Średnica
węża

~15,0 kg

~16,0 kg

~17,0 kg

~18,0 kg

Masa

KOMPLETACJA ZESTAWU EMS-H:
Zestaw składa się z trzech elementów określonych kolorem czarnym, czerwonym i niebieskim. 
Aby określić wielkość żądanego zestawu, należy dobrać wymiary z poniższych tabel 
rozpoczynając kolejno od tabeli oznaczonej kolorem czarnym.

» profil jezdny
» wózek do dolnych układów wydechowych z wężem, zespołem elektromagnesu
» ssawka wyciągowa

C
D

B

A

Szynowy wyciąg spalin EMS-H
z elektromagnetycznym mocowaniem ssawki

do dolnych układów wydechowych

1
2
3

4567

A
B
C
D
E
F
G

Lmax
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Profil
jezdny

Śruby
montażowe

Opaska
zaciskowa

Osłona
opaski zaciskowej

Balanser
sprężynowy

Skrzynka
przyłączeniowa

Zespół
elektromagnesu

Płytka
mocująca elektromagnes

Łącznik  
profilu jezdnego

Płoza
rozłączna

Amortyzator
hydrauliczny

Wąż wyciągowy FCE-2
z przewodem zasilającym

Profil jezdny typu „RP”
do systemów typu EMS

Wózek wyciągowy
do dolnych układów wydechowych

zawiera:

• wózek z prowadnicą i odbojnikiem
• balanser sprężynowy z linką nylonową
• skrzynka przyłączeniowa
• wąż wyciągowy pionowy,

z przewodem zasilającym elektromagnes
• zespół elektromagnesu
• płytka mocująca elektromagnes
• opaski zaciskowe
• osłony opasek zaciskowych

zawiera:

• profil jezdny
• łącznik profilu jezdnego
• płoza rozłączna
• amortyzator hydrauliczny
• wąż wyciągowy poziomy,

z przewodem zasilającym elektromagnes
• śruby montażowe

wyposażenie (w zestawie)

Szynowy wyciąg spalin EMS-H
z elektromagnetycznym mocowaniem ssawki

- 10 -



3,0 m

5,0 m

6,0 m

6,7 m

8,0 m

8,5 m

10,0 m

16,7 m

12,5 m

Wymiar
Lmax

B

Lmax

zasilanie
elektromagnesu
24V, DC

pt
 [P

a]

KOMPLETACJA ZESTAWU EMS-HL:
Zestaw składa się z dwóch elementów określonych kolorem czarnym i czerwonym. 
Aby określić wielkość żądanego zestawu, należy dobrać wymiary z poniższych tabel 
rozpoczynając kolejno od tabeli oznaczonej kolorem czarnym.

» profil jezdny
» wózek do gównych układów wydechowych z wężem, ssawką i elektromagnesem

C

A

500

1000

3500

3000

2000

1500

4000

0

2500

Q [m³/h]

400 500 600 900800 12001100 1300 1400 1500

A - wąż L=3,5 m
B - wąż L=6,0 m
C - wąż L=7,0 m
D - wąż L=9,5 m

E - wąż L=12,0 m
F - wąż L=15,0 m
G - wąż L=18,0 m
A do G - wąż DN 150 mm

700 1000

E

F

G

D
C
B

A

Masa

16-4600-035

16-4600-060

16-4600-070

16-4600-080

16-4600-095

16-4600-100

16-4600-120

16-4600-150

Numer 
katalogowy

3,5 m

6,0 m

7,0 m

8,0 m

9,5 m

10,0 m

12,0 m

16-4600-180 18,0 m

15,0 m

Wymiar
A

3,0 m

5,5 m

6,5 m

7,5 m

9,0 m

9,5 m

11,5 m

17,5 m

14,5 m

Wymiar
B

16-4710-150

Numer 
katalogowy

3,0 m

Wymiar
C

150 mm (6")

Średnica
węża

~17,0 kg

do górnych układów wydechowych

Szynowy wyciąg spalin EMS-HL
z elektromagnetycznym mocowaniem ssawki
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Profil
jezdny

Śruby
montażowe

Opaska
zaciskowa

Osłona
opaski zaciskowej

Balanser
sprężynowy

Skrzynka
przyłączeniowa

Ssawka wyciągowa 
z uchwytem i elektromagnesem

Płytka
mocująca elektromagnes

Łącznik  
profilu jezdnego

Płoza
rozłączna

Amortyzator
hydrauliczny

Wąż wyciągowy FCE-2
z przewodem zasilającym

Profil jezdny typu „RP”
do systemów typu EMS

Wózek wyciągowy
do górnych układów wydechowych

zawiera:

• wózek z prowadnicą i odbojnikiem
• balanser sprężynowy z linką nylonową
• skrzynka przyłączeniowa
• wąż wyciągowy pionowy,

z przewodem zasilającym elektromagnes
• ssawka wyciągowa 

z uchwytem i elektromagnesem,
na rączce wyłącznik elektromagnesu

• płytka mocująca elektromagnes
• opaski zaciskowe
• osłony opasek zaciskowych

zawiera:

• profil jezdny
• łącznik profilu jezdnego
• blokada końcowa profilu
• płoza rozłączna
• amortyzator hydrauliczny
• wąż wyciągowy poziomy,

z przewodem zasilającym elektromagnes
• śruby montażowe

wyposażenie (w zestawie)

Szynowy wyciąg spalin EMS-HL
z elektromagnetycznym mocowaniem ssawki
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pt
 [P

a]

A

+ ++

16-4400-125

Numer 
katalogowy

6,5 m

Długość
Numer 

katalogowy

16-4500-125

16-4500-126

16-4500-127

16-4500-128

16-4500-150

16-4500-151

16-4500-152

16-4500-153

Średnica 
węża

125 mm (5")

125 mm (5")

125 mm (5")

125 mm (5")

150 mm (6")

150 mm (6")

150 mm (6")

150 mm (6")

Średnica

Wąż wyciągowy NR-B

125 mm (5")

Wydajność

1000 m³/h

Wymiar
A

1,0 m

0,8 m

1,0 m

0,8 m

1,0 m

0,8 m

1,0 m

0,8 m

Typ
ssawki

+

+

++

++

+

+

++

++

Masa

48,0 kg

KOMPLETACJA ZESTAWU EMS:
Zestaw składa się z dwóch elementów określonych kolorem czarnym i niebieskim. 
Aby określić wielkość żądanego zestawu, należy dobrać wymiary z poniższych tabel 
rozpoczynając kolejno od tabeli oznaczonej kolorem czarnym.

» profil jezdny z wężem, balanserem, zestawem elektromagnesu
» ssawka wyciągowa

500

1000

4000

4500

3500

3000

1500

2000

5000

0

2500

Q [m³/h]

0 1000 1500 2000

A - szynowy wyciąg spalin EMS

500

do pojazdów z dolnym układem wydechowym    

Szynowy wyciąg spalin EMS
z elektromagnetycznym mocowaniem ssawki

A

6,0 m

1

9
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Łącznik
profilu jezdnego

Płoza
rozłączna

Płytka i zwora
elektromagnesu

Opaska
zaciskowa

Podwieszenie węża,
obrotowe

Skrzynka
przyłączeniowa

Osłona
opaski zaciskowej

Wąż wyciągowy 
typu NR-B

Zespół
elektromagnesu

Blokada końcowa
profilu jezdnego

Śruby
motażowe

Przyłącze
do wentylacji

Balanser 
sprężynowy

wyposażenie (w zestawie)

Szynowy wyciąg spalin EMS
z elektromagnetycznym mocowaniem ssawki

Profil jezdny typu „RP”
do systemów typu EMS

Wózek z wężem
do dolnych układów wydechowych

zawiera:

• przyłącze do wentylacji
• balanser sprężynowy 
• płoza rozłączna
• podwieszenie węża, obrotowe
• skrzynka przyłączeniowa
• wąż wyciągowy pionowy
• zespół elektromagnesu
• płytka mocująca elektromagnes
• opaski zaciskowe
• osłony opasek zaciskowych

zawiera:

• profil jezdny 6 m*
• łączniki profilu jezdnego
• blokada końcowa profilu
• śruby montażowe

* profil może być podzielony na odcinki 2 m lub 3 m 
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Profil jezdny typu „RP” może być zamocowany do ściany lub sufitu. 
Mocowania dokonuje się za pośrednictwem odpowiedniej konstrukcji wsporczej. 

Dla wyeliminowania niepożądanego ruchu profilu jezdnego „RP” w kierunku wzdłużnym 
i poprzecznym należy usztywnić wykonaną konstrukcję wsporczą zastrzałami.

Rys. 3
Przypadek mocowania do ściany z zastrzałami

A

Rys. 1 
Przypadek mocowania do ściany

Rys. 2 
Przypadek mocowania do sufitu

Rys. 4 
Przypadek mocowania do sufitu z zastrzałami

SPOSÓB ZAMOCOWANIA PROFILU JEZDNEGO TYPU „RP”
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SPOSÓB ZAMOCOWANIA PROFILU JEZDNEGO TYPU „RP”

WAŻNE:

Zamocowanie profilu jezdnego „RP” należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami mechaniki.

ZALECENIE:

Do zamocowania ściennego w podłożach betonowych i murowych oraz do metalowych elementów konstrukcyjnych 
stosować systemowe rozwiązania instalacyjne. Podobnie stosować do montażu sufitowego.

Profil jezdny RP jest standardowo wyposażony w zestaw łącznika śrubowego M10x60 (nr kat.:16-4014-025).
Służy on do jego połączenia z szynami (profilami) montażowymi 41x41mm systemów instalacyjnych (np. HILTI itp.). 

Foto. 1
Łącznik śrubowy M10x60

Foto. 2
Przypadek zastosowania łącznika śrubowego M10x60
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SPOSÓB ZAMOCOWANIA PROFILU JEZDNEGO TYPU „RP”

ZALECENIE:

Kątownik perforowany powinien być wykonany ze stali S235JR zgodnie z DIN EN 10025. Otwory montażowe w kątowniku powinny 
zapewniać możliwość skręcenia śrubą M8. Ze względów praktycznych powinien posiadać wydłużone otwory bądź naprzemiennie 
okrągłe z wydłużonymi.

Alternatywnie do zamocowania sufitowego w podłożach betonowych 
lub innych o odpowiedniej wytrzymałości można zastosować następujące rozwiązanie:

Rys. 5
Przypadek zamocowania do sufitu

1. Kątowniki perforowane 40x40x3 mm
2. Zestaw śrubowy M10x25 (do montażu MF-FL 16)

3. Kątownik kombinowany MF-FL 16 (Hilti)

2

3

1
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SPOSÓB ZAMOCOWANIA PROFILU JEZDNEGO TYPU „RP”

Rekomendowane położenie profilu jezdnego „RP”
w stosunku do pomieszczenia i pojazdu (wylotu układu wydechowego)

Zalecane wymiary rozstawu zamocowań
dla profilu jezdnego „RP” o długości 6,0 m

ZASTRZEŻENIE:

Rysunki mają charakter poglądowy i służą zobrazowaniu istoty sposobu zamocowania profilu jezdnego „RP”.


