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OPIS PRODUKTU

Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP67
Umożliwia estetyczny montaż za pośrednictwem ukrytych
(niewidocznych dla oka) mocowników
Minimalne gabaryty dla uzyskania linii światła

WYKOŃCZENIE :
Srebrny anodowany     

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie

Wypełnij puste pola

Nr produktu  

Typ oprawy  

Firma  

Projekt  

Data  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- przeznaczony jest do budowy opraw oświetleniowych montowanych do płaszczyzn poziomych: głównie pod
szafkami, półkami (kuchnie, biblioteki, meble)
- zachowuje czystość kształtu, nie zakłóconego detalem technicznym takim jak np. mocownik zewnętrzny

Montaż

- za pomocą mocowników z tworzywa przykręconych do podłoża wkrętami

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną
-  może być  wyposażany w osłonki  (dyfuzory)  przezroczyste  i  mleczne,  w zaślepki  z  tworzywa w kolorze
aluminium i metalizowane
- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref wykończenie powierzchni dostępne długości

B9204ANODA_1 Srebrny anodowany 1000 mm

B9204ANODA_2 Srebrny anodowany 2000 mm

B9204ANODA_3 Srebrny anodowany 3000 mm
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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

Dławnica 8,8x1,2
Ref: 00802

Mocownik PDS-H
Ref: 24214

Zawieszka FI-10-
H-P
Ref: 42245

Zawieszka FI-10-
H-W
Ref: 42243

MATERIAŁY MARKETINGOWE

Plansza
P230-90121M
Ref: 90121M

Zestaw
prezentacyjny 6
Ref: 90125
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