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OPIS PRODUKTU

Minimalne gabaryty dla pasków LED szerokości 10 mm
Prosty montaż
Wszechstronne zastosowanie
Niska waga

WYKOŃCZENIE :
Nieanodowany (surowy)

Srebrny anodowany     

Czarny anodowany     

RAL         
*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie

Wypełnij puste pola

Nr produktu  

Typ oprawy  

Firma  

Projekt  

Data  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- przeznaczony głównie do stosowania we wnętrzach np: oświetlenie szafek, schodów, witryn itp. Mały rozmiar
pozwala na ukrycie oprawy w ściankach mebla o niewielkich przekrojach

-  w  wersji  uszczelnionej  może  być  wykorzystany  na  zewnątrz,  np.  na  elewacji  budynków,  w elementach
architektury ogrodów, w elementach ogrodzeń itp

Montaż

- montaż może być realizowany przy pomocy odpowiednio dobranych klejów montażowych, profesjonalnych
taśm dwustronnie przylepnych, mocowników metalowych, mocowników z tworzywa i mocowników z funkcją
regulacji kąta, oraz za pośrednictwem sprężyny mocującej.

Dodatkowe informacje

-  może być  wyposażany w osłonki  (dyfuzory)  przezroczyste  i  mleczne,  w zaślepki  z  tworzywa w kolorze
aluminium, zaślepki metalizowane i zaślepki przewodnikowe

- nie należy go stosować dla diod emitujących wysokie temperatury.

 

Gięcie profilu
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- nadaje się do gięcia w płaszczyźnie przyległej do paska LED

Promień minimalny wewnętrzny Promień minimalny zewnętrzny

150 mm 150 mm

- Promień minimalny – promień gięcia, którego przekroczenie powoduje zniszczenie (odkształcenie, załamanie)
profilu
lub profil nie współpracuje z akcesoriami, osłonami, zaślepkami itp.

- 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

B1888NA_1 Nieanodowany (surowy) 1000 mm

B1888NA_2 Nieanodowany (surowy) 2000 mm

B1888NA_3 Nieanodowany (surowy) 3000 mm

B1888ANODA_1 Srebrny anodowany 1000 mm

B1888ANODA_2 Srebrny anodowany 2000 mm

B1888ANODA_3 Srebrny anodowany 3000 mm

B1888K7_1 Czarny anodowany 1000 mm

B1888K7_2 Czarny anodowany 2000 mm

B1888L9010NS_1 Biały RAL 1000 mm

B1888L9010NS_2 Biały RAL 2000 mm

B1888L9005NS_1 Czarny RAL 1000 mm

B1888L9005NS_2 Czarny RAL 2000 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 M-K mleczna
Ref: 17038

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

http://klusdesign.pl/produkt/514
http://klusdesign.pl/produkt/514
http://klusdesign.pl/produkt/514
http://klusdesign.pl/produkt/514
http://klusdesign.pl/produkt/903
http://klusdesign.pl/produkt/903
http://klusdesign.pl/produkt/903
http://klusdesign.pl/produkt/517
http://klusdesign.pl/produkt/517
http://klusdesign.pl/produkt/517
http://klusdesign.pl/produkt/539
http://klusdesign.pl/produkt/539
http://klusdesign.pl/produkt/539
http://klusdesign.pl/produkt/539
http://klusdesign.pl/produkt/518
http://klusdesign.pl/produkt/518
http://klusdesign.pl/produkt/518
http://klusdesign.pl/produkt/988
http://klusdesign.pl/produkt/988
http://klusdesign.pl/produkt/988
http://klusdesign.pl/produkt/988
http://klusdesign.pl/produkt/563
http://klusdesign.pl/produkt/563
http://klusdesign.pl/produkt/563
http://klusdesign.pl/produkt/563
http://klusdesign.pl/produkt/538
http://klusdesign.pl/produkt/538
http://klusdesign.pl/produkt/538
http://klusdesign.pl/produkt/989
http://klusdesign.pl/produkt/989
http://klusdesign.pl/produkt/989
http://klusdesign.pl/produkt/989
http://klusdesign.pl/produkt/561
http://klusdesign.pl/produkt/561
http://klusdesign.pl/produkt/561
http://klusdesign.pl/produkt/561
http://klusdesign.pl/produkt/568
http://klusdesign.pl/produkt/568
http://klusdesign.pl/produkt/568
http://klusdesign.pl/produkt/568
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Zaślepka MICRO-
ALU-OTW-MW szara
Ref: 00024

Zaślepka MICRO-
ALU czarna
Ref: 24068

Zaślepka MICRO-
ALU biała
Ref: 20001

Zaślepka MICRO-
ALU-OTW-MW biała
Ref: 23001

Zaślepka MICRO-
ALU-OTW szara
Ref: 1060

Zaślepka
przewodnikowa
MICRO szara
Ref: 1443

Zaślepka
przewodnik
MICRO-M3 szara
Ref: 42601

Zaślepka MICRO-ALU
metalizowana
Ref: 24062

Zaślepka MICRO-ALU
szara
Ref: 1058

Zaślepka M-K
szara
Ref: 24216

AKCESORIA

Głowica BZP
Ref: 42213

Głowica BZP-ZO
Ref: 42214

Głowica BZP-ZZ
Ref: 42215

Głowica ST
Ref: 42216

Głowica ZO
Ref: 42217

Głowica ZZ
Ref: 42218

Zawieszka PUSZ-
LIN-MR
Ref: 42258

Zawieszka PUSZ-
PRET-MR
Ref: 42252

Mocownik PDS
Ref: 24189

Mocownik PDS
Ref: 24223

Mocownik PDS-
STN
Ref: 24190

Mocownik
PIONISA
Ref: 24122

http://klusdesign.pl/produkt/167
http://klusdesign.pl/produkt/167
http://klusdesign.pl/produkt/167
http://klusdesign.pl/produkt/167
http://klusdesign.pl/produkt/367
http://klusdesign.pl/produkt/367
http://klusdesign.pl/produkt/367
http://klusdesign.pl/produkt/367
http://klusdesign.pl/produkt/479
http://klusdesign.pl/produkt/479
http://klusdesign.pl/produkt/479
http://klusdesign.pl/produkt/479
http://klusdesign.pl/produkt/480
http://klusdesign.pl/produkt/480
http://klusdesign.pl/produkt/480
http://klusdesign.pl/produkt/480
http://klusdesign.pl/produkt/204
http://klusdesign.pl/produkt/204
http://klusdesign.pl/produkt/204
http://klusdesign.pl/produkt/204
http://klusdesign.pl/produkt/983
http://klusdesign.pl/produkt/983
http://klusdesign.pl/produkt/983
http://klusdesign.pl/produkt/983
http://klusdesign.pl/produkt/983
http://klusdesign.pl/produkt/984
http://klusdesign.pl/produkt/984
http://klusdesign.pl/produkt/984
http://klusdesign.pl/produkt/984
http://klusdesign.pl/produkt/984
http://klusdesign.pl/produkt/341
http://klusdesign.pl/produkt/341
http://klusdesign.pl/produkt/341
http://klusdesign.pl/produkt/341
http://klusdesign.pl/produkt/203
http://klusdesign.pl/produkt/203
http://klusdesign.pl/produkt/203
http://klusdesign.pl/produkt/203
http://klusdesign.pl/produkt/454
http://klusdesign.pl/produkt/454
http://klusdesign.pl/produkt/454
http://klusdesign.pl/produkt/454
http://klusdesign.pl/produkt/724
http://klusdesign.pl/produkt/724
http://klusdesign.pl/produkt/724
http://klusdesign.pl/produkt/722
http://klusdesign.pl/produkt/722
http://klusdesign.pl/produkt/722
http://klusdesign.pl/produkt/723
http://klusdesign.pl/produkt/723
http://klusdesign.pl/produkt/723
http://klusdesign.pl/produkt/785
http://klusdesign.pl/produkt/785
http://klusdesign.pl/produkt/785
http://klusdesign.pl/produkt/718
http://klusdesign.pl/produkt/718
http://klusdesign.pl/produkt/718
http://klusdesign.pl/produkt/720
http://klusdesign.pl/produkt/720
http://klusdesign.pl/produkt/720
http://klusdesign.pl/produkt/689
http://klusdesign.pl/produkt/689
http://klusdesign.pl/produkt/689
http://klusdesign.pl/produkt/689
http://klusdesign.pl/produkt/693
http://klusdesign.pl/produkt/693
http://klusdesign.pl/produkt/693
http://klusdesign.pl/produkt/693
http://klusdesign.pl/produkt/715
http://klusdesign.pl/produkt/715
http://klusdesign.pl/produkt/715
http://klusdesign.pl/produkt/714
http://klusdesign.pl/produkt/714
http://klusdesign.pl/produkt/714
http://klusdesign.pl/produkt/705
http://klusdesign.pl/produkt/705
http://klusdesign.pl/produkt/705
http://klusdesign.pl/produkt/705
http://klusdesign.pl/produkt/709
http://klusdesign.pl/produkt/709
http://klusdesign.pl/produkt/709
http://klusdesign.pl/produkt/709
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Mocownik PL-PDM
Ref: 24041

Mocownik
PLANISA
Ref: 24121

Mocownik REG-
PD-UV
Ref: 24270

Zawieszka DP
Ref: 00644

Zawieszka DP-
MOC
Ref: 00645

Zawieszka DP-
MOC-ZO
Ref: 00646

Zawieszka DP-
MOC-ZZ
Ref: 00647

Zawieszka DP-ZO
Ref: 00649

Zawieszka DP-ZZ
Ref: 00651

Sprężyna
powierzchniowa
PDS
Ref: 00800

Zestaw mocowań
M11
Ref: 42609

Zestaw mocowań
M12
Ref: 42610

Zestaw mocowań
M13
Ref: 42611

Zestaw mocowań
M14
Ref: 42612

Zestaw mocowań
M3
Ref: 42303

Zestaw mocowań
M4
Ref: 42301

Zestaw mocowań
M5
Ref: 42302

Zestaw mocowań
W1
Ref: 42602

Zestaw mocowań
W10
Ref: 42608

Zestaw mocowań
W2
Ref: 42603

Zestaw mocowań
W6
Ref: 42604

Zestaw mocowań
W7
Ref: 42605

Zestaw mocowań
W9
Ref: 42607

Dławnica 8,8x1,2
Ref: 00802

http://klusdesign.pl/produkt/706
http://klusdesign.pl/produkt/706
http://klusdesign.pl/produkt/706
http://klusdesign.pl/produkt/710
http://klusdesign.pl/produkt/710
http://klusdesign.pl/produkt/710
http://klusdesign.pl/produkt/710
http://klusdesign.pl/produkt/711
http://klusdesign.pl/produkt/711
http://klusdesign.pl/produkt/711
http://klusdesign.pl/produkt/711
http://klusdesign.pl/produkt/625
http://klusdesign.pl/produkt/625
http://klusdesign.pl/produkt/625
http://klusdesign.pl/produkt/636
http://klusdesign.pl/produkt/636
http://klusdesign.pl/produkt/636
http://klusdesign.pl/produkt/636
http://klusdesign.pl/produkt/643
http://klusdesign.pl/produkt/643
http://klusdesign.pl/produkt/643
http://klusdesign.pl/produkt/643
http://klusdesign.pl/produkt/634
http://klusdesign.pl/produkt/634
http://klusdesign.pl/produkt/634
http://klusdesign.pl/produkt/634
http://klusdesign.pl/produkt/637
http://klusdesign.pl/produkt/637
http://klusdesign.pl/produkt/637
http://klusdesign.pl/produkt/649
http://klusdesign.pl/produkt/649
http://klusdesign.pl/produkt/649
http://klusdesign.pl/produkt/702
http://klusdesign.pl/produkt/702
http://klusdesign.pl/produkt/702
http://klusdesign.pl/produkt/702
http://klusdesign.pl/produkt/702
http://klusdesign.pl/produkt/619
http://klusdesign.pl/produkt/619
http://klusdesign.pl/produkt/619
http://klusdesign.pl/produkt/619
http://klusdesign.pl/produkt/621
http://klusdesign.pl/produkt/621
http://klusdesign.pl/produkt/621
http://klusdesign.pl/produkt/621
http://klusdesign.pl/produkt/622
http://klusdesign.pl/produkt/622
http://klusdesign.pl/produkt/622
http://klusdesign.pl/produkt/622
http://klusdesign.pl/produkt/623
http://klusdesign.pl/produkt/623
http://klusdesign.pl/produkt/623
http://klusdesign.pl/produkt/623
http://klusdesign.pl/produkt/592
http://klusdesign.pl/produkt/592
http://klusdesign.pl/produkt/592
http://klusdesign.pl/produkt/592
http://klusdesign.pl/produkt/596
http://klusdesign.pl/produkt/596
http://klusdesign.pl/produkt/596
http://klusdesign.pl/produkt/596
http://klusdesign.pl/produkt/599
http://klusdesign.pl/produkt/599
http://klusdesign.pl/produkt/599
http://klusdesign.pl/produkt/599
http://klusdesign.pl/produkt/589
http://klusdesign.pl/produkt/589
http://klusdesign.pl/produkt/589
http://klusdesign.pl/produkt/589
http://klusdesign.pl/produkt/611
http://klusdesign.pl/produkt/611
http://klusdesign.pl/produkt/611
http://klusdesign.pl/produkt/611
http://klusdesign.pl/produkt/590
http://klusdesign.pl/produkt/590
http://klusdesign.pl/produkt/590
http://klusdesign.pl/produkt/590
http://klusdesign.pl/produkt/602
http://klusdesign.pl/produkt/602
http://klusdesign.pl/produkt/602
http://klusdesign.pl/produkt/602
http://klusdesign.pl/produkt/605
http://klusdesign.pl/produkt/605
http://klusdesign.pl/produkt/605
http://klusdesign.pl/produkt/605
http://klusdesign.pl/produkt/609
http://klusdesign.pl/produkt/609
http://klusdesign.pl/produkt/609
http://klusdesign.pl/produkt/609
http://klusdesign.pl/produkt/614
http://klusdesign.pl/produkt/614
http://klusdesign.pl/produkt/614
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Łącznik PD-MICRO
Ref: 42150

MATERIAŁY MARKETINGOWE

Plansza
P230-90120M
Ref: 90120M

Plansza
P230-90083M
Ref: 90083M

Zestaw
prezentacyjny 1
Ref: 90051

http://klusdesign.pl/produkt/661
http://klusdesign.pl/produkt/661
http://klusdesign.pl/produkt/661
http://klusdesign.pl/produkt/825
http://klusdesign.pl/produkt/825
http://klusdesign.pl/produkt/825
http://klusdesign.pl/produkt/825
http://klusdesign.pl/produkt/830
http://klusdesign.pl/produkt/830
http://klusdesign.pl/produkt/830
http://klusdesign.pl/produkt/830
http://klusdesign.pl/produkt/845
http://klusdesign.pl/produkt/845
http://klusdesign.pl/produkt/845
http://klusdesign.pl/produkt/845

