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OPIS PRODUKTU

Ukrywa źródło światła - najjaśniejszy, kontrastowy element oprawy
Oświetla wnętrze w niezwykle wyrafinowany i nastrojowy sposób
zachowując parametry i funkcjonalność standardowych opraw
Zawężony kąt świecenia
Zagłębiona osłona minimalizuje efekt olśnienia
Umożliwia stosowanie bardziej wydajnych, przeźroczystych osłon
bez pogorszenia estetyki oprawy (widoczność punktów LED jest
ograniczona)
Umożliwia tworzenie ciągów świetlnych
Rozbudowana gama elementów mocujących

WYKOŃCZENIE :
Srebrny anodowany     

Czarny anodowany     
*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie

Wypełnij puste pola

Nr produktu  

Typ oprawy  

Firma  

Projekt  

Data  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do stosowania w architekturze wnętrz
- do tworzenia opraw liniowych, ciągów świetlnych
- do podświetlania elementów gdzie źródło światła ma pozostać niewidoczne

Montaż

- montaż do płaszczyzny za pośrednictwem odpowiednich klejów montażowych, sprężyn mocujących i wkrętów
- montaż przy podwieszeniach za pośrednictwem UCHA-ZM lub systemu PUSZ

Dodatkowe informacje

Atuty  oprawy  można  najlepiej  zaobserwować  przy  czarnym  wykończeniu  ścianek  profilu.  Zalecamy  czarną
satynowaną  anodę.  Oprawa  umożliwiająca  bezkolizyjne  oświetlanie  poszczególnych  stref  mieszkania.
Minimalizuje  efekt  olśnienia  nie  narażając  użytkownika  na  dyskomfort
Ukryte źródło światła w oprawie zapewnia wyższy komfort przebywania we wnętrzach z dużą ilością opraw
oświetleniowych.  Zagłębione  źródło  światła  w  profilu  PDS-ZMG  utrudnia  kontakt  wzrokowy  z  najjaśniejszym
elementem  oprawy.

Polecamy zastosowanie w kuchni pod szafkami szczególnie w otwartych aneksach kuchennych; wszędzie tam
gdzie widać oprawę z pozycji siedzącej, leżącej lub poziomu wzrostu dziecka. Może być wyposażony w osłony
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przeźroczyste i mleczne.

Profil PDS-ZMG

Osłona Kąt świecenia
około

UGR w zależności
od zastosowanego

paska LED

LIGER 80° od 12,4 do 16,5

HS - mleczna 70° od 12 do 15,9

HS -
przeźroczysta 50° od 2,7 do 7,2

UGR < 19 spełniony przy kierunku spojrzenia w poprzek do osi oprawy oświetleniowej

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref wykończenie powierzchni dostępne długości

C1418K7_1 Czarny anodowany 1000 mm

C1418K7_2 Czarny anodowany 2000 mm

C1418K7_3 Czarny anodowany 3000 mm

C1418ANODA_1 Srebrny anodowany 1000 mm

C1418ANODA_2 Srebrny anodowany 2000 mm

C1418ANODA_3 Srebrny anodowany 3000 mm

RYSUNEK TECHNICZNY
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PRODUKTY POWIĄZANE

OSŁONY

Osłona KA
przezroczysta
Ref: 17036

Osłona LIGER
czarna
Ref: 17040

Osłona KA
mleczna
Ref: 17035

Osłona HS
przezroczysta
Ref: 1370

Osłona KA-PRO
mleczna
Ref: 17064

Osłona KA-COM
przezroczysta
Ref: 17122

Osłona HS
mleczna
Ref: 1369

Osłona KA-PRO
przezroczysta
Ref: 17065

Osłona KA-COM
mleczna
Ref: 17121

Osłona LIGER
mleczna
Ref: 17037

ZAŚLEPKI

Zaślepka PDS-G
czarna
Ref: 24320

Zaślepka PDS-G
szara
Ref: 24330

AKCESORIA

Zawieszka FI-10-
ZM-P
Ref: 42244

Zawieszka FI-10-
ZM-W
Ref: 42242

Zawieszka PUSZ-
LIN-ZM
Ref: 42256

Zawieszka PUSZ-
PRET-ZM
Ref: 42250
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Zawieszka DP-ZO
Ref: 00649

Zawieszka DP-ZZ
Ref: 00651

Blokada ZM
Ref: 42520

Zawieszka UCHO-
ZM
Ref: 42512

Głowica BZP
Ref: 42213

Głowica BZP-ZO
Ref: 42214

Głowica BZP-ZZ
Ref: 42215

Sprężyna GP
Ref: 00293

Zestaw mocowań
M11
Ref: 42609

Zestaw mocowań
M12
Ref: 42610

Zestaw mocowań
M13
Ref: 42611

Zestaw mocowań
M3
Ref: 42303

Zestaw mocowań
W1
Ref: 42602

Zestaw mocowań
W2
Ref: 42603

Zestaw mocowań
W6
Ref: 42604

Zestaw mocowań
W7
Ref: 42605

Dławnica 8,8x1,2
Ref: 00802

Łącznik ZM-120
Ref: 42728

Łącznik ZM-135
Ref: 42720

Łącznik ZM-180
Ref: 42717

Łącznik ZM-90
Ref: 42716

Łącznik ZM-
PION-135
Ref: 42719

Łącznik ZM-
PION-90
Ref: 42718
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