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POPIS PRODUKTU

Zapuštěná montážní lišta je určena k instalaci pozemních svítidel z profilu HR-MAX.

Technický profil
Snadná údržba profilu HR-MAX
Pro montáž do povrchu uvnitř místností nebo venku
Prostor pro vedení kabelů
Kompatibilní s technickým profilem HR-MAX-T
Vysoká mechanická odolnost

ÚPRAVA :
Neanodizovaný (surový)

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání

Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu  

T y p
přís lušenství  

Firma  

Projekt  

Datum  

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účel produktu

 - zajištění možnosti montáže profilu HR-MAX a jeho jednoduchý servis

Instalace

 - do povrchu pomocí montážních lepidel

 - možnost snadného spojování do řetězců

 -  možnost  spojování  s  profilem  HR-MAX-T  pro  získání  montážní  lišty  se  segmentovými  výřezy  na  kabely  a
příslušenství

Další informace

  - za účelem zabezpečení svítidla během montáže je třeba použít ochrannou vložku TECH-35

DOSTUPNÉ DÉLKY
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Ref. povrchová úprava dostupné délky

C1828NA_1 Neanodizovaný (surový) 1000 mm

C1828NA_2 Neanodizovaný (surový) 2000 mm

C1828NA_3 Neanodizovaný (surový) 3000 mm

TECHNICKÝ VÝKRES
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SOUVISEJÍCÍ PROFILY

Systém HR-MAX
Ref: C1829 (HR-
MAX) + C1827
(HR-MAX-T) +
C1828 (HR-MAX-
TW)

Profil HR-MAX-T
Ref: C1827

Profil HR-MAX
Ref: C1829
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SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

ZÁSLEPKY

OCEL

Záslepka HR-
MAX-TK-STN
Ref: 24391

Záslepka HR-
MAX-T-STN
Ref: 24389

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ

Úhlová spojka
ZM-NA-180
Ref: 42724

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pracovní difuzor
TECH-35
Ref: 17127

HR-MAX klip
Ref: 24416

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY

Pěnový panel
70569
Ref: 70569

Panel
P230-90223M
Ref: 90223M
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