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OPIS PRODUKTU

Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP67
Trzy warianty oświetlenia
Duża odporność mechaniczna

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

- zabezpieczenie krawędzi stopnia z zintegrowanym oświetleniem ostrzegawczym

Montaż

- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną
- uzyskanie IP67 jest możliwe z osłonami: LIGER, KA, HS, KA-PRO i KA-COM
- profil sprzedawany jest w zestawie ze sznurem antypoślizgowym
- wąskie taśmy LED (do 6 mm), emitujące światło w bok w kanale pod sznurem antypoślizgowym
- standardowa szerokość taśmy LED (do 10 mm) do oświetlenia trepa
- możliwość montażu paska LED w rękawie silikonowym

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref wykończenie powierzchni dostępne długości

18042ANODA_1 Srebrny anodowany 1000 mm

18042ANODA_2 Srebrny anodowany 2000 mm

18042ANODA_3 Srebrny anodowany 3000 mm
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Nr Ref wykończenie powierzchni dostępne długości

18042K7_1 Czarny anodowany 1000 mm

18042K7_2 Czarny anodowany 2000 mm

18042K7_3 Czarny anodowany 3000 mm

RYSUNEK TECHNICZNY
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PRODUKTY POWIĄZANE

OSŁONY

Osłona 60
mleczna
Ref: 17075

Osłona HS
mleczna
Ref: 1369

Osłona HS
przezroczysta
Ref: 1370

Osłona KA
mleczna
Ref: 17035

Osłona KA
przezroczysta
Ref: 17036

Osłona KA-COM
mleczna
Ref: 17121

Osłona KA-COM
przezroczysta
Ref: 17122

Osłona KA-PRO
mleczna
Ref: 17064

Osłona KA-PRO
przezroczysta
Ref: 17065

Osłona LIGER
czarna
Ref: 17040

Osłona LIGER
mleczna
Ref: 17037

ZAŚLEPKI

Zaślepka STEP-90
szara
Ref: 24025

Zaślepka STEP-L
czarna
Ref: 24125

Zaślepka STEP-L
szara
Ref: 24114

Zaślepka STEP-P
czarna
Ref: 24126

Zaślepka STEP-P
szara
Ref: 24113
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Przyrząd do
montażu sznura
antypoślizgowego
Ref: 00023

Sznur
antypoślizgowy
14
Ref: 17001

MATERIAŁY MARKETINGOWE

Zestaw
prezentacyjny 1
Ref: 90051
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