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OPIS PRODUKTU

Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP67
Maskowanie krawędzi wpustu
Płytki profil do taśm led o szrokości do 10 mm (0.39")

WYKOŃCZENIE :
Srebrny anodowany     

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie

Wypełnij puste pola

Nr produktu  

Typ oprawy  

Firma  

Projekt  

Data  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- budowa opraw wbudowanych jako podświetlenie mebli.

Montaż

- za pośrednictwem klejów montażowych i profesjonalnych taśm dwustronnie przylepnych.

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną,
- miejsce na pasek LED: 11.2 mm

Gięcie profilu

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).
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DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref wykończenie powierzchni dostępne długości

B3775ANODA_1 Srebrny anodowany 1000 mm

B3775ANODA_2 Srebrny anodowany 2000 mm

B3775ANODA_3 Srebrny anodowany 3000 mm

RYSUNEK TECHNICZNY
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PRODUKTY POWIĄZANE

OSŁONY

OSŁONY CZARNE

Osłona LIGER
czarna
Ref: 17040

OSŁONY PRZEZROCZYSTE

Osłona KA
przezroczysta
Ref: 17036

Osłona HS
przezroczysta
Ref: 1370

Osłona KA-COM
przezroczysta
Ref: 17122

Osłona KA-PRO
przezroczysta
Ref: 17065

OSŁONY MLECZNE

Osłona KA mleczna
Ref: 17035

Osłona KA-PRO
mleczna
Ref: 17064

Osłona HS mleczna
Ref: 1369

Osłona KA-COM
mleczna
Ref: 17121
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Osłona LIGER
mleczna
Ref: 17037

ZAŚLEPKI

ZAŚLEPKI PODSTAWOWE

Zaślepka MICRO-
K metalizowana
Ref: 24060

Zaślepka MICRO-
K szara
Ref: 1430

Zaślepka MICRO-
K biała
Ref: 20004

PODSTAWOWE Z OTWOREM

Zaślepka MICRO-
K-OTW biała
Ref: 21004

Zaślepka MICRO-
K-OTW szara
Ref: 1448

DO MIKROWŁĄCZNIKA Z OTWOREM

Zaślepka MICRO-
K-MW szara
Ref: 00025

Zaślepka MICRO-
K-MW-OTW biała
Ref: 23004

Zaślepka MICRO-
K-MW-OTW szara
Ref: 00308

AKCESORIA
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