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OPIS PRODUKTU

Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP65
Możliwość uzyskania linii światła
Łatwy montaż i demontaż
Możliwość łączenia w proste i łamane ciągi

WYKOŃCZENIE :
Srebrny anodowany     

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie

Wypełnij puste pola

Nr produktu  

Typ oprawy  

Firma  

Projekt  

Data  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- realizacje instalacji oświetlenia głównego w zabudowach gipsowo- kartonowych

Montaż

- montowany „na klik” w profilu montażowym

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP65, co oznacza oprawę pyłoszczelną i strugoodporną
- uzyskanie IP65 jest możliwe z osłonami: LIGER-22, MUN-22 i HS-22
- minimalny kołnierz skutecznie maskujący szczelinę montażową
- możliwość budowania opraw wielokątnych przy użyciu łączników ZM
- miejsce na pasek LED: 24.2 mm

span{font-weight:600;}

Gięcie profilu

Promień minimalny wewnętrzny Promień minimalny zewnętrzny

3000 mm 3000 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

B5553ANODA_1 Srebrny anodowany 1000 mm

B5553ANODA_2 Srebrny anodowany 2000 mm

B5553ANODA_3 Srebrny anodowany 3000 mm

RYSUNEK TECHNICZNY
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PROFILE POWIĄZANE

Profil TEKNIK-ZM
Ref: C0399

Profil TEKUS
Ref: B6638V1

Profil TEKUS-ZM
Ref: C1293

Profil TEKNIK-ZM-
TK
Ref: C1554

https://klusdesign.pl/produkt/849
https://klusdesign.pl/produkt/849
https://klusdesign.pl/produkt/849
https://klusdesign.pl/produkt/541
https://klusdesign.pl/produkt/541
https://klusdesign.pl/produkt/541
https://klusdesign.pl/produkt/1331
https://klusdesign.pl/produkt/1331
https://klusdesign.pl/produkt/1331
https://klusdesign.pl/produkt/1434
https://klusdesign.pl/produkt/1434
https://klusdesign.pl/produkt/1434
https://klusdesign.pl/produkt/1434
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PRODUKTY POWIĄZANE

OSŁONY

OSŁONY CZARNE

Osłona LIGER-22
czarna
Ref: 17087

OSŁONY PRZEZROCZYSTE

Osłona G-L
przezroczysta
Ref: 17006

Osłona HS-22
przezroczysta
Ref: 17022

OSŁONY MLECZNE

Osłona LIGER-22
mleczna
Ref: 17032V1

Osłona HS-22
mleczna
Ref: 17011

Osłona G-K
mleczna
Ref: 17007

Osłona G-L
mleczna
Ref: 00413

https://klusdesign.pl/produkt/902
https://klusdesign.pl/produkt/902
https://klusdesign.pl/produkt/902
https://klusdesign.pl/produkt/902
https://klusdesign.pl/produkt/527
https://klusdesign.pl/produkt/527
https://klusdesign.pl/produkt/527
https://klusdesign.pl/produkt/527
https://klusdesign.pl/produkt/545
https://klusdesign.pl/produkt/545
https://klusdesign.pl/produkt/545
https://klusdesign.pl/produkt/545
https://klusdesign.pl/produkt/519
https://klusdesign.pl/produkt/519
https://klusdesign.pl/produkt/519
https://klusdesign.pl/produkt/519
https://klusdesign.pl/produkt/544
https://klusdesign.pl/produkt/544
https://klusdesign.pl/produkt/544
https://klusdesign.pl/produkt/544
https://klusdesign.pl/produkt/522
https://klusdesign.pl/produkt/522
https://klusdesign.pl/produkt/522
https://klusdesign.pl/produkt/522
https://klusdesign.pl/produkt/525
https://klusdesign.pl/produkt/525
https://klusdesign.pl/produkt/525
https://klusdesign.pl/produkt/525
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OSŁONY MROŻONE

Osłona MUN-22
mrożona
Ref: 17042

Osłona G-K
mrożona
Ref: 00415

Osłona G-L
mrożona
Ref: 17008

ZAŚLEPKI

ZAŚLEPKI PODSTAWOWE

Zaślepka LOKOM
metalizowana
Ref: 24103

Zaślepka LOKOM
szara
Ref: 24005

AKCESORIA

ELEMENTY MOCOWAŃ

Zatrzask TEKNIK
Ref: 24003

ELEMENTY ŁĄCZENIA PROFILI

Kształtka X135
Ref: _

Łącznik ZM-45-G
Ref: 42338

Łącznik ZM-
PION-60
Ref: 42316

Łącznik ZM-Y120-
G
Ref: 42336

https://klusdesign.pl/produkt/571
https://klusdesign.pl/produkt/571
https://klusdesign.pl/produkt/571
https://klusdesign.pl/produkt/571
https://klusdesign.pl/produkt/524
https://klusdesign.pl/produkt/524
https://klusdesign.pl/produkt/524
https://klusdesign.pl/produkt/524
https://klusdesign.pl/produkt/526
https://klusdesign.pl/produkt/526
https://klusdesign.pl/produkt/526
https://klusdesign.pl/produkt/526
https://klusdesign.pl/produkt/377
https://klusdesign.pl/produkt/377
https://klusdesign.pl/produkt/377
https://klusdesign.pl/produkt/377
https://klusdesign.pl/produkt/246
https://klusdesign.pl/produkt/246
https://klusdesign.pl/produkt/246
https://klusdesign.pl/produkt/246
https://klusdesign.pl/produkt/760
https://klusdesign.pl/produkt/760
https://klusdesign.pl/produkt/760
https://klusdesign.pl/produkt/645
https://klusdesign.pl/produkt/645
https://klusdesign.pl/produkt/645
https://klusdesign.pl/produkt/1439
https://klusdesign.pl/produkt/1439
https://klusdesign.pl/produkt/1439
https://klusdesign.pl/produkt/1591
https://klusdesign.pl/produkt/1591
https://klusdesign.pl/produkt/1591
https://klusdesign.pl/produkt/1591
https://klusdesign.pl/produkt/1452
https://klusdesign.pl/produkt/1452
https://klusdesign.pl/produkt/1452
https://klusdesign.pl/produkt/1452
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Łącznik ZM-X90-G
Ref: 42334

Łącznik ZM-X60-G
Ref: 42332

Łącznik ZM-X45-G
Ref: 42330

Łącznik ZM-T90-G
Ref: 42328

Łącznik ZM-T60-G
Ref: 42326

Łącznik ZM-T45-G
Ref: 42324

Łącznik ZM-
PION-120
Ref: 42320

Łącznik ZM-
PION-45
Ref: 42314

Łącznik ZM-135-G
Ref: 42310

Łącznik ZM-120-G
Ref: 42308

Łącznik ZM-90-G
Ref: 42306

Łącznik ZM-60-G
Ref: 42304

Kształtka L90
Ref: _

Łącznik ZM-180
Ref: 42717

Kształtka L90PZ
Ref: _

Kształtka L90PW
Ref: _

Kształtka L135
Ref: _

Kształtka L135PZ
Ref: _

Kształtka L135PW
Ref: _

Łącznik ZM-120
Ref: 42728

Łącznik ZM-90
Ref: 42716

Kształtka T135L
Ref: _

Kształtka T135R
Ref: _

Łącznik ZM-
PION-90
Ref: 42718

Kształtka T90
Ref: _

Łącznik ZM-135
Ref: 42720

Kształtka X90
Ref: _

Łącznik ZM-
PION-135
Ref: 42719

https://klusdesign.pl/produkt/1451
https://klusdesign.pl/produkt/1451
https://klusdesign.pl/produkt/1451
https://klusdesign.pl/produkt/1450
https://klusdesign.pl/produkt/1450
https://klusdesign.pl/produkt/1450
https://klusdesign.pl/produkt/1449
https://klusdesign.pl/produkt/1449
https://klusdesign.pl/produkt/1449
https://klusdesign.pl/produkt/1448
https://klusdesign.pl/produkt/1448
https://klusdesign.pl/produkt/1448
https://klusdesign.pl/produkt/1447
https://klusdesign.pl/produkt/1447
https://klusdesign.pl/produkt/1447
https://klusdesign.pl/produkt/1446
https://klusdesign.pl/produkt/1446
https://klusdesign.pl/produkt/1446
https://klusdesign.pl/produkt/1445
https://klusdesign.pl/produkt/1445
https://klusdesign.pl/produkt/1445
https://klusdesign.pl/produkt/1445
https://klusdesign.pl/produkt/1444
https://klusdesign.pl/produkt/1444
https://klusdesign.pl/produkt/1444
https://klusdesign.pl/produkt/1444
https://klusdesign.pl/produkt/1443
https://klusdesign.pl/produkt/1443
https://klusdesign.pl/produkt/1443
https://klusdesign.pl/produkt/1442
https://klusdesign.pl/produkt/1442
https://klusdesign.pl/produkt/1442
https://klusdesign.pl/produkt/1441
https://klusdesign.pl/produkt/1441
https://klusdesign.pl/produkt/1441
https://klusdesign.pl/produkt/1440
https://klusdesign.pl/produkt/1440
https://klusdesign.pl/produkt/1440
https://klusdesign.pl/produkt/659
https://klusdesign.pl/produkt/659
https://klusdesign.pl/produkt/659
https://klusdesign.pl/produkt/638
https://klusdesign.pl/produkt/638
https://klusdesign.pl/produkt/638
https://klusdesign.pl/produkt/658
https://klusdesign.pl/produkt/658
https://klusdesign.pl/produkt/658
https://klusdesign.pl/produkt/657
https://klusdesign.pl/produkt/657
https://klusdesign.pl/produkt/657
https://klusdesign.pl/produkt/656
https://klusdesign.pl/produkt/656
https://klusdesign.pl/produkt/656
https://klusdesign.pl/produkt/655
https://klusdesign.pl/produkt/655
https://klusdesign.pl/produkt/655
https://klusdesign.pl/produkt/654
https://klusdesign.pl/produkt/654
https://klusdesign.pl/produkt/654
https://klusdesign.pl/produkt/660
https://klusdesign.pl/produkt/660
https://klusdesign.pl/produkt/660
https://klusdesign.pl/produkt/644
https://klusdesign.pl/produkt/644
https://klusdesign.pl/produkt/644
https://klusdesign.pl/produkt/653
https://klusdesign.pl/produkt/653
https://klusdesign.pl/produkt/653
https://klusdesign.pl/produkt/651
https://klusdesign.pl/produkt/651
https://klusdesign.pl/produkt/651
https://klusdesign.pl/produkt/642
https://klusdesign.pl/produkt/642
https://klusdesign.pl/produkt/642
https://klusdesign.pl/produkt/642
https://klusdesign.pl/produkt/648
https://klusdesign.pl/produkt/648
https://klusdesign.pl/produkt/648
https://klusdesign.pl/produkt/641
https://klusdesign.pl/produkt/641
https://klusdesign.pl/produkt/641
https://klusdesign.pl/produkt/647
https://klusdesign.pl/produkt/647
https://klusdesign.pl/produkt/647
https://klusdesign.pl/produkt/639
https://klusdesign.pl/produkt/639
https://klusdesign.pl/produkt/639
https://klusdesign.pl/produkt/639

