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OPIS PRODUKTU

Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP65
Możliwość uzyskania szerokiej linii światła
Oprawa o dużej wydajności świetlnej

WYKOŃCZENIE :
Nieanodowany (surowy)

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie

Wypełnij puste pola

Nr produktu  

Typ oprawy  

Firma  

Projekt  

Data  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do tworzenia linii światła zlicowanych z powierzchnią ścian i sufitów

Montaż

- mocowany we wpuście przy użyciu kleju montażowego
- skrzydełka mocujące profilu pokrywane gładzią gipsową
- dostępna wkładka ochronna TECH-50 zapewnia zachowanie szerokości gniazda profilu dla wpinanej osłony (jej
stosowanie jest konieczne podczas czynności montażowych i wykończeniowych)

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP65, co oznacza oprawę pyłoszczelną i strugoodporną
- przeznaczone do pracy z maksymalnie czterema paskami LED o szerokości 10 mm
- linia światła możliwa do uzyskania z osłoną LIGER-50 oraz z paskiem LED z minimalną ilością 60 LED (4,8W) /m
- przy czterech paskach osłona jest równomiernie rozświetlona, przy mniejszej liczbie pasków pojawiają się
cienie na osłonie
- profil KOZEL-50 wyposażony jest w gniazda ZM (zamki służące do łączenia profili na długość są łatwo dostępne
nawet po zamontowaniu profilu w suficie)
- szerokość wycięcia pod profil w gips - kartonie powinna zawierać się między 51mm a 56mm
- w zabudowach z podwójnej płyty GK profil nie koliduje z konstrukcją zabudowy

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI
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Nr Ref wykończenie powierzchni dostępne długości

C0757NA_1 Nieanodowany (surowy) 1000 mm

C0757NA_2 Nieanodowany (surowy) 2000 mm

C0757NA_3 Nieanodowany (surowy) 3000 mm

RYSUNEK TECHNICZNY
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PRODUKTY POWIĄZANE

OSŁONY

Osłona LIGER-50
mleczna
Ref: 17086

ZAŚLEPKI

Zaślepka
KOZEL-50 szara
Ref: 24280

AKCESORIA

Dławnica 9,5x4
Ref: 42264

Wkładka
ochronna
TECH-50
Ref: 17125

Łącznik ZM-
NA-135
Ref: 42725

Łącznik ZM-
NA-180
Ref: 42724

Łącznik ZM-NA-45
Ref: 42339

Łącznik ZM-NA-90
Ref: 42723

Łącznik ZM-NA-
PION-120
Ref: 42321

Łącznik ZM-NA-
PION-135
Ref: 42727

Łącznik ZM-NA-
PION-45
Ref: 42315

Łącznik ZM-NA-
PION-60
Ref: 42317

Łącznik ZM-NA-
PION-90
Ref: 42726
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MATERIAŁY MARKETINGOWE

Pianka
ekspozycyjna
70265
Ref: 70265
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