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OPIS PRODUKTU

Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP67
Estetyczna forma
Możliwość uzyskania linii światła
Dobre odprowadzenie ciepła

WYKOŃCZENIE :
Srebrny anodowany     

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie

Wypełnij puste pola

Nr produktu  

Typ oprawy  

Firma  

Projekt  

Data  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do budowy liniowych opraw wiszących

Montaż

- za pomocą zaślepek przewodnikowych
- za pomocą mocowników i zawieszek dostępnych w ofercie KLUŚ

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
- szeroka oferta akcesoriów
- możliwość budowania opraw wielokątnych przy użyciu łączników ZM

Gięcie profilu z osłonami HS, LIGER, KA.

Promień minimalny wewnętrzny Promień minimalny zewnętrzny

200 mm 400 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
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promienia  może  być  bardziej  lub  mniej  widoczne)

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref wykończenie powierzchni dostępne długości

B3777ANODA_1 Srebrny anodowany 1000 mm

B3777ANODA_2 Srebrny anodowany 2000 mm

B3777ANODA_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

Osłona PDS-LUK
mleczna
Ref: 17076

ZAŚLEPKI

https://klusdesign.pl/produkt/514
https://klusdesign.pl/produkt/514
https://klusdesign.pl/produkt/514
https://klusdesign.pl/produkt/514
https://klusdesign.pl/produkt/903
https://klusdesign.pl/produkt/903
https://klusdesign.pl/produkt/903
https://klusdesign.pl/produkt/517
https://klusdesign.pl/produkt/517
https://klusdesign.pl/produkt/517
https://klusdesign.pl/produkt/539
https://klusdesign.pl/produkt/539
https://klusdesign.pl/produkt/539
https://klusdesign.pl/produkt/539
https://klusdesign.pl/produkt/988
https://klusdesign.pl/produkt/988
https://klusdesign.pl/produkt/988
https://klusdesign.pl/produkt/988
https://klusdesign.pl/produkt/563
https://klusdesign.pl/produkt/563
https://klusdesign.pl/produkt/563
https://klusdesign.pl/produkt/563
https://klusdesign.pl/produkt/538
https://klusdesign.pl/produkt/538
https://klusdesign.pl/produkt/538
https://klusdesign.pl/produkt/989
https://klusdesign.pl/produkt/989
https://klusdesign.pl/produkt/989
https://klusdesign.pl/produkt/989
https://klusdesign.pl/produkt/561
https://klusdesign.pl/produkt/561
https://klusdesign.pl/produkt/561
https://klusdesign.pl/produkt/561
https://klusdesign.pl/produkt/568
https://klusdesign.pl/produkt/568
https://klusdesign.pl/produkt/568
https://klusdesign.pl/produkt/568
https://klusdesign.pl/produkt/806
https://klusdesign.pl/produkt/806
https://klusdesign.pl/produkt/806
https://klusdesign.pl/produkt/806


Karta produktu - Profil PDS-O
nr kat. B3777

Więcej akcesoriów znajdziesz na naszej stronie www.klusdesign.pl

Zaślepka
przewodnikowa
PDS-O szara
Ref: 1435

Zaślepka
przewodnikowa
PDS-O-LUK szara
Ref: 42621

Zaślepka PDS-O-
OTW-MW szara
Ref: 00029

Zaślepka PDS-O-
LUK szara
Ref: 24213

Zaślepka PDS-O-
MW szara
Ref: 00028

Zaślepka
przewodnik PDS-
O metalizowana
Ref: 42615

Zaślepka PDS-O
metalizowana
Ref: 24059

Zaślepka PDS-O
szara
Ref: 1439

AKCESORIA

Głowica ST
Ref: 42216

Głowica ZO
Ref: 42217

Głowica ZZ
Ref: 42218

Zawieszka DP-
MOC
Ref: 00645

Zawieszka DP-
MOC-ZO
Ref: 00646

Zawieszka DP-
MOC-ZZ
Ref: 00647

Zawieszka DP-
PDS-O
Ref: 00648

Zawieszka DP-ZO-
PDS-O
Ref: 00650

Zawieszka DP-ZZ-
PDS-O
Ref: 00655

Mocownik PDS
Ref: 24189

Mocownik PDS
Ref: 24223

Mocownik PDS-
STN
Ref: 24190

Mocownik PL-PDM
Ref: 24041

Mocownik REG-
PD-UV
Ref: 24270

Zestaw mocowań
M14
Ref: 42612

Zestaw mocowań
M3
Ref: 42303

https://klusdesign.pl/produkt/495
https://klusdesign.pl/produkt/495
https://klusdesign.pl/produkt/495
https://klusdesign.pl/produkt/495
https://klusdesign.pl/produkt/495
https://klusdesign.pl/produkt/496
https://klusdesign.pl/produkt/496
https://klusdesign.pl/produkt/496
https://klusdesign.pl/produkt/496
https://klusdesign.pl/produkt/496
https://klusdesign.pl/produkt/172
https://klusdesign.pl/produkt/172
https://klusdesign.pl/produkt/172
https://klusdesign.pl/produkt/172
https://klusdesign.pl/produkt/453
https://klusdesign.pl/produkt/453
https://klusdesign.pl/produkt/453
https://klusdesign.pl/produkt/453
https://klusdesign.pl/produkt/171
https://klusdesign.pl/produkt/171
https://klusdesign.pl/produkt/171
https://klusdesign.pl/produkt/171
https://klusdesign.pl/produkt/985
https://klusdesign.pl/produkt/985
https://klusdesign.pl/produkt/985
https://klusdesign.pl/produkt/985
https://klusdesign.pl/produkt/985
https://klusdesign.pl/produkt/334
https://klusdesign.pl/produkt/334
https://klusdesign.pl/produkt/334
https://klusdesign.pl/produkt/334
https://klusdesign.pl/produkt/220
https://klusdesign.pl/produkt/220
https://klusdesign.pl/produkt/220
https://klusdesign.pl/produkt/220
https://klusdesign.pl/produkt/785
https://klusdesign.pl/produkt/785
https://klusdesign.pl/produkt/785
https://klusdesign.pl/produkt/718
https://klusdesign.pl/produkt/718
https://klusdesign.pl/produkt/718
https://klusdesign.pl/produkt/720
https://klusdesign.pl/produkt/720
https://klusdesign.pl/produkt/720
https://klusdesign.pl/produkt/636
https://klusdesign.pl/produkt/636
https://klusdesign.pl/produkt/636
https://klusdesign.pl/produkt/636
https://klusdesign.pl/produkt/643
https://klusdesign.pl/produkt/643
https://klusdesign.pl/produkt/643
https://klusdesign.pl/produkt/643
https://klusdesign.pl/produkt/634
https://klusdesign.pl/produkt/634
https://klusdesign.pl/produkt/634
https://klusdesign.pl/produkt/634
https://klusdesign.pl/produkt/632
https://klusdesign.pl/produkt/632
https://klusdesign.pl/produkt/632
https://klusdesign.pl/produkt/632
https://klusdesign.pl/produkt/652
https://klusdesign.pl/produkt/652
https://klusdesign.pl/produkt/652
https://klusdesign.pl/produkt/652
https://klusdesign.pl/produkt/646
https://klusdesign.pl/produkt/646
https://klusdesign.pl/produkt/646
https://klusdesign.pl/produkt/646
https://klusdesign.pl/produkt/715
https://klusdesign.pl/produkt/715
https://klusdesign.pl/produkt/715
https://klusdesign.pl/produkt/714
https://klusdesign.pl/produkt/714
https://klusdesign.pl/produkt/714
https://klusdesign.pl/produkt/705
https://klusdesign.pl/produkt/705
https://klusdesign.pl/produkt/705
https://klusdesign.pl/produkt/705
https://klusdesign.pl/produkt/706
https://klusdesign.pl/produkt/706
https://klusdesign.pl/produkt/706
https://klusdesign.pl/produkt/711
https://klusdesign.pl/produkt/711
https://klusdesign.pl/produkt/711
https://klusdesign.pl/produkt/711
https://klusdesign.pl/produkt/623
https://klusdesign.pl/produkt/623
https://klusdesign.pl/produkt/623
https://klusdesign.pl/produkt/623
https://klusdesign.pl/produkt/592
https://klusdesign.pl/produkt/592
https://klusdesign.pl/produkt/592
https://klusdesign.pl/produkt/592
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Zestaw mocowań
M4
Ref: 42301

Zestaw mocowań
M5
Ref: 42302

Zestaw mocowań
W10
Ref: 42608

Zestaw mocowań
W8
Ref: 42606

Zestaw mocowań
W9
Ref: 42607

Łącznik PD-MICRO
Ref: 42150

MATERIAŁY MARKETINGOWE

Plansza
P230-90079M
Ref: 90079M

Plansza
P230-90080M
Ref: 90080M

Plansza
P230-90106M
Ref: 90106M

Zestaw
prezentacyjny 1
Ref: 90051

https://klusdesign.pl/produkt/596
https://klusdesign.pl/produkt/596
https://klusdesign.pl/produkt/596
https://klusdesign.pl/produkt/596
https://klusdesign.pl/produkt/599
https://klusdesign.pl/produkt/599
https://klusdesign.pl/produkt/599
https://klusdesign.pl/produkt/599
https://klusdesign.pl/produkt/611
https://klusdesign.pl/produkt/611
https://klusdesign.pl/produkt/611
https://klusdesign.pl/produkt/611
https://klusdesign.pl/produkt/606
https://klusdesign.pl/produkt/606
https://klusdesign.pl/produkt/606
https://klusdesign.pl/produkt/606
https://klusdesign.pl/produkt/609
https://klusdesign.pl/produkt/609
https://klusdesign.pl/produkt/609
https://klusdesign.pl/produkt/609
https://klusdesign.pl/produkt/661
https://klusdesign.pl/produkt/661
https://klusdesign.pl/produkt/661
https://klusdesign.pl/produkt/823
https://klusdesign.pl/produkt/823
https://klusdesign.pl/produkt/823
https://klusdesign.pl/produkt/823
https://klusdesign.pl/produkt/824
https://klusdesign.pl/produkt/824
https://klusdesign.pl/produkt/824
https://klusdesign.pl/produkt/824
https://klusdesign.pl/produkt/833
https://klusdesign.pl/produkt/833
https://klusdesign.pl/produkt/833
https://klusdesign.pl/produkt/833
https://klusdesign.pl/produkt/845
https://klusdesign.pl/produkt/845
https://klusdesign.pl/produkt/845
https://klusdesign.pl/produkt/845

