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OPIS PRODUKTU

Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP67
Minimalne gabaryty dla uzyskania linii światła
Wyposażony w zamek mały umożliwiający stosowanie systemowych
zawieszek i połączeń profili

WYKOŃCZENIE :
Srebrny 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 w wielu konfiguracjach
- dzięki zamkowi małemu jest wygodny w konstruowaniu opraw liniowych, podwieszanych oraz łączonych w
długie liniowe oprawy lub do budowy opraw wielokątnych
- w wersji uszczelnionej może powyższe funkcje pełnić w zastosowaniach zewnętrznych

Montaż

- montaż do płaszczyzn za pośrednictwem odpowiednich klejów montażowych, sprężyn mocującej lub wkrętów
- przy podwieszeniach – za pośrednictwem UCHA-ZM, systemu PUSZ

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną
- profil nadaje się do gięcia w łagodne łuki, w płaszczyźnie przyległej do paska LED
-  może być  wyposażany w osłonki  (dyfuzory)  przezroczyste  i  mleczne,  w zaślepki  z  tworzywa w kolorze
aluminium i metalizowane
- możliwość budowania opraw wielokątnych przy użyciu łączników ZM

Gięcie profilu z osłonami HS, LIGER, KA, K-BIS.

Promień minimalny wewnętrzny Promień minimalny zewnętrzny

400 mm 400 mm

- promień minimalny- promień gięcia, którego przekroczenie powoduje zniszczenie (odkształcenie, załamanie)
profilu lub profil nie współpracuje z akcesoriami, osłonami, zaślepkami itp.
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- promień wewnętrzny- dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się wewnątrz łuku
- promień zewnętrzny - dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się z zewnątrz łuku
- krzywe nieregularne są możliwe do wykonania po konsultacji i indywidualnej wycenie
-  przy  wyginaniu  profili  anodowanych  należy  liczyć  się  z  pękaniem  powłoki  anodowej  (co  w  zależności  od
promienia  może  być  bardziej  lub  mniej  widoczne)

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref wykończenie powierzchni dostępne długości

B7696ANODA_1 Srebrny anodowany 1000 mm

B7696ANODA_2 Srebrny anodowany 2000 mm

B7696ANODA_3 Srebrny anodowany 3000 mm

RYSUNEK TECHNICZNY
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PRODUKTY POWIĄZANE

OSŁONY

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 PDS-ZM
metalizowana
Ref: 24254

Zaślepka PDS-ZM
szara
Ref: 24145
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AKCESORIA

Blokada ZM
Ref: 42520

Głowica BZP
Ref: 42213

Głowica BZP-ZO
Ref: 42214

Głowica BZP-ZZ
Ref: 42215

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

Sprężyna GP
Ref: 00293

Zawieszka DP-ZO
Ref: 00649

Zawieszka DP-ZZ
Ref: 00651

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

Zawieszka UCHO-
ZM
Ref: 42512

Zestaw mocowań
M11
Ref: 42609

Zestaw mocowań
M12
Ref: 42610

Zestaw mocowań
M13
Ref: 42611

Zestaw mocowań
W1
Ref: 42602

Zestaw mocowań
W2
Ref: 42603

Zestaw mocowań
W6
Ref: 42604
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Zestaw mocowań
W7
Ref: 42605

MATERIAŁY MARKETINGOWE

Zestaw
prezentacyjny 6
Ref: 90125
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