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Charakterystyka produktu 
 
Profil wykonany z wysokogatunkowego, podwójnie anodowanego aluminium, posiadający dwie komory na źródła światła. W profilu 
można zamontowad źródła światła LED (w jednej komorze maksymalnie trzy lub cztery taśmy / listwy LED o szerokości odpowiednio 
12 mm lub 10 mm każda), jak również osprzęt elektroniczny, który jest konieczny do ich zasilania i sterowania. Diody należy 
przesłonid specjalnie dedykowaną do tego profilu osłoną HSP47 (mleczna, przezroczysta) wykonaną z poliwęglanu, która posiada 
certyfikat gwarantujący doskonałą odpornośd na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i palnośd. Profil składa cię z dwóch 
elementów: U (częśd główna, w której montujemy LED i osprzęt elektroniczny) i Z (częśd mocowana do podłoża). Łączenie obu 
elementów realizowane jest na „klik”, dodatkowym zabezpieczeniem są specjalne plastikowe pręty (występują w komplecie z 
profilem, dostępne również jako osobny artykuł).  
Jako akcesoria dodatkowe do profila dedykowane są polipropylenowe zaślepki oraz specjalne elementy umożliwiające podłączenie 
elektryczne i mechaniczne pozostałych elementów oprawy oświetleniowej. 
Wszystkie akcesoria opcjonalne opisane są na stronie internetowej www.KlusDesign.eu.  

 
Zastosowanie 
 
Profil znajduje zastosowanie w produkcji różnego rodzaju opraw oświetleniowych przeznaczonych do montażu ściennego, 
świecących w górę lub w dół, pod kątem oddalającym strumieo światła od płaszczyzny do której jest zamocowany. Konstrukcja 
profila pozwala na ukrycie osprzętu elektronicznego w jego wnętrzu, dzięki czemu uzyskujemy szerokie możliwości zastosowania, 
np. oświetlenie ciągów pieszych biegnących wzdłuż ścian lub sufitów, korytarzy hotelowych lub biurowych, schodów, itp.     
 
 
Produkty powiązane z profilem 
 
 
 
 
 
 
 
 
osłonka typu HSP47 
mleczna (17051) 
przezroczysta (17062) 

zaślepka IMET  
prawa, (24016) 
lewa, (24017) 

pręt zabezpieczający  
(00806) 
 

 
 

 

Specyfikacja techniczna 

 
Klasa odporności   IP 20 

Dostępne długości                                     1 m / 2 m (możliwośd docięcia na dowolny wymiar) 

Rodzaj materiału                                        korpus – aluminium, osłona – poliwęglan (PC), zaślepka – polipropylen (PP),  

pręt – tworzywo sztuczne 

 

 

 


