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Montaż oprawy na bazie pro�lu HR-LINE

Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie pro�lu HR-LINE

Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:

- wiertarka
- klej montażowy
- silikon

Pro�l (A)

UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.

WAŻNE: Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu. 
                  Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie klusdesign.pl
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2.  Umieść taśmę LED (D) w pro�lu. Wyprowadź zasilanie LED przez dławnicę 
(B) i dokręć ją. Silikonem zabezpiecz taśmę LED przed przesunięciem i 
wilgocią.  Załóż zaślepkę (C) i osłonkę (F). Instrukcja uszczelniania pro�lu 
HR-LINE znajduje się na następnej stronie.

3. Wyprowadź zasilanie z gruntu. Umieść piankę bazową (E) w kanale 
montażowym. Pamiętaj aby pianka montażowa była krótsza o około 2-5 cm 
od kanału montażowego tak aby mogła się zmieścić dławnica.  Na ściankach 
kanału montażowego rozporowadź klej montażowy.

Montaż oprawy na bazie pro�lu HR-LINE
w podłożu

1. Wywierć otwór w pro�lu (A) potrzebny do montażu dławnicy i podłączenia  
zasilania. Instrukcję montażu dławnicy pobierz na stronie klusdesign.pl

4. Podłącz zasilanie. Pro�l umieść w kanale montażowym.
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Uszczelnianie pro�lu HR-LINE
osłona HR-LINE-2

zaślepka HR-LINE-STN

3. Przytnij osłonę, używając piły mechanicznej. Należy ją skrócić o 1,5 mm z 
każdej strony. Dla opraw krótszych niż 1m można skrócić ją o 1 mm z każdej 
strony.

4. Przytnij skrzydełka osłony pod kątem 45°. 

1. Odtłuść i wytrzyj wszystkie elementy oprawy. 2. Odtłuść i wytrzyj rękaw.

6.  Umieść taśmę LED w pro�lu. Wyprowadź zasilanie przez dławnicę i dokręć 
ją.  Instrukcję montażu dławnicy pobierz na stronie klusdesign.pl.

5. Nałóż niewielką warstwę silikonu na dno pro�lu. Musi on wypełnic jego 
narożniki. 
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Uszczelnianie pro�lu HR-LINE
osłona HR-LINE-2

7. wprowadź strzykwaką niewielką ilość silikonu wzdłuż obydwu brzegów 
rękawa z taśmą LED. Silikon musi wypełnić kanały na brzegach pro�lu! Dokręć 
korek od dławnicy (szczegóły w instrukcji montażu dławnicy HR-LINE).

8. Wprowadź silikon do dokręconej dławnicy by ją uszczelnić.

12.  Włóż osłonę w pro�l. Niewielkie ilości silikonu mogą na tym etapie 
wydostać się na zewnątrz.

11. Wprowadź niewielką ilość silikonu na górne półki pro�lu.

9. Zbierz nadmiar silikonu. Zalecamy użycie kawałka PCV wyciętego w kształt 
litery „T”.

10. Wprowadź kolejną porcję silikonu, tworząc korki przy końcówkach 
pro�lu i nad dławnicą. Kształt utworzonego korka musi umożliwiać montaż 
dociętej wcześniej osłonki ale silikon musi się z nią stykać.
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Uszczelnianie pro�lu HR-LINE
osłona HR-LINE-2

13. Wklej zaślepki do pro�lu. 14. Wprowadź dodatkowy silikon w szpary przy zaślepkach by dokładnie 
uszczelnić oprawę.

15. Wytrzyj dokładnie oprawę z resztek silikonu.



-1,5 mm

-1,5 mm
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Uszczelnianie pro�lu HR-LINE
osłona HR-LINE

zaślepka HR-LINE

3. Przytnij osłonę, używając piły mechanicznej. Należy ją skrócić o 1,5 mm z 
każdej strony. Dla opraw krótszych niż 1m można skrócić ją o 1 mm z każdej 
strony.

4. Osłonę należy delikatnie zmatowić drobnym papierem ściernym po 
bokach oraz na fragmencie powierzchni, który przylega do pro�lu.

5. Nałóż niewielką warstwę silikonu na dno pro�lu. Musi on wypełnic jego 
narożniki. 

1. Odtłuść i wytrzyj wszystkie elementy oprawy. 2. Odtłuść i wytrzyj rękaw.

6.  Umieść taśmę LED w pro�lu. Wyprowadź zasilanie przez dławnicę i dokręć 
ją.  Instrukcję montażu dławnicy pobierz na stronie klusdesign.pl.
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7. Wprowadź strzykawką niewielką ilość silikonu wzdłuż obydwu brzegów 
rękawa z taśmą LED. Silikon musi wypełnić kanały na brzegach pro�lu! Dokręć 
korek od dławnicy (szczegóły w instrukcji montażu dławnicy HR-LINE).

9. Zbierz nadmiar silikonu. Zalecamy użycie kawałka PCV wyciętego w kształt 
litery „T”.

10. Wklej zaślepki (możliwe jest użycie standardowych klejów 
montażowych) .

11. Wprowadź kolejną porcję silikonu, tworząc korki przy zaślepkach i nad 
dławnicą. Kształt utworzonego korka musi umożliwiać montaż dociętej 
wcześniej osłonki ale silikon musi się z nią stykać.

12. Wprowadź niewielką ilość silikonu na górne półki pro�lu.

Uszczelnianie pro�lu HR-LINE
osłona HR-LINE

zaślepka HR-LINE

8. Wprowadź silikon do dokręconej dławnicy by ją uszczelnić.
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14. Wprowadź dodatkowy silikon w szpary przy zaślepkach by dokładnie 
uszczelnić oprawę.

13. Włóż osłonę.

Uszczelnianie pro�lu HR-LINE
osłona HR-LINE

zaślepka HR-LINE

15. Wytrzyj dokładnie oprawę z resztek kleju i silikonu.


