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POPIS PRODUKTU

Navrženo pro dosažení krytí IP67
Minimalizuje riziko uklouznutí
Možnost 3 variant osvětlení
Obsahuje protiskluzové prvky
Vysoká mechanická odolnost

ÚPRAVA :
Stříbrně anodizovaný     

Černě anodizovaný     
*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání

Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu  

T y p
přís lušenství  

Firma  

Projekt  

Datum  

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účel produktu

- chrání hranu schodišťového stupně a má 3 typy osvětlení - výstražné osvětlení, osvětlení schodišťového stupně
a obě varianty současně 

Instalace

- pomocí vrutů vhodně zvolených pro daný typ podkladu

Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP67 - tedy prachotěsné a vodotěsné svítidlo 
- profil se v sestavě prodává se dvěma protiskluzovými gumami
- část profilu přiléhajícího k svislé rovině schodišťového stupně je pod úhlem 30°
- LED pásek ve spodní straně profilu směřuje světlo před sebe a je ochráněn difuzorem LIGER-22
- úzké LED pásky (do 6mm) s bočním osvitem v drážce pod protiskluzovou gumou 
- standardní šířka LED pásku (do 10mm) k osvětlení schodišťového stupně 

DOSTUPNÉ DÉLKY
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Ref. povrchová úprava dostupné délky

18038ANODA_1 Stříbrně anodizovaný 1000 mm

18038ANODA_2 Stříbrně anodizovaný 2000 mm

18038ANODA_3 Stříbrně anodizovaný 3000 mm

18038K7_2 Černě anodizovaný 2000 mm

18038K7_3 Černě anodizovaný 3000 mm

TECHNICKÝ VÝKRES
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SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

DIFUZORY

ČERNÉ DIFUZORY

Difuzor LIGER-22
černý
Ref: 17087

ČIRÉ DIFUZORY

Difuzor HS-22 čirý
Ref: 17022

MLÉČNÉ DIFUZORY

Difuzor LIGER-22
mléčný
Ref: 17032V1

Difuzor HS-22
mléčný
Ref: 17011

MRAŽENÉ DIFUZORY

Difuzor MUN-22
mražený
Ref: 17042

ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ
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Záslepka STEPUS-
L šedá
Ref: 24229

Záslepka STEPUS-
P šedá
Ref: 24230

Záslepka STEPUS-
L černá
Ref: 24317

Záslepka STEPUS-
P černá
Ref: 24318

PŘÍSLUŠENSTVÍ

TĚSNÍCÍ PRVKY

Gumová
průchodka 6,4x3
Ref: 42264

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pomocník pro
montáž
protiskluzové
gumy
Ref: 00023

Protiskluzová
guma 14
Ref: 17001

Krycí difuzor
MP-22 bílý
Ref: 17167L9010

Krycí difuzor
MP-22 černý
Ref: 17167L9005

Krycí difuzor
MP-22 metalický
Ref: 17167
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