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POPIS PRODUKTU

Působivé osvětlení velkých místností s vysokými stropy
Obousměrné osvětlení (oboustranná linie světla)
Možnost montáže svisle, vodorovně nebo diagonálně
Lze použít s LED pásky o šířce až 14 mm
Šiřoký systém doplňkového příslušenství

ÚPRAVA :
Stříbrně 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

- pro osvětlení velkých, vysokých místností, např. interiérů veřejných budov (stanice, nákupní centra, divadla,
knihovny, schodiště) atd.
- pro vytváření prostorových světelných instalací
- pro vytváření liniových svítidel rozptylujících světlo, se širokým úhlem světla

Instalace

- na napájecích lankách a prutech, pomocí záslepek

Další informace

U svítidel se zvýšeným výkonem a dlouhým zavěšením se doporučuje použít napájecí záslepku s otvorem, který
umožní průchod kabelu vhodného průřezu.

- koncovky pevně připevněné šrouby s ozdobnou hlavou
- nízkonapěťové napájení
- odolná konstrukce
- malé množství viditelného hliníku
- velký světelný povrch

- prostor pro LED pásek: 14.3 mm
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DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref. povrchová úprava dostupné délky

C0788ANODA_1 Stříbrně anodizovaný 1000mm

C0788ANODA_2 Stříbrně anodizovaný 2000mm

C0788ANODA_3 Stříbrně anodizovaný 3000mm

TECHNICKÝ VÝKRES
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SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

DIFUZORY

MLÉČNÉ DIFUZORY

Difuzor JAZ-DUO
mléčný
Ref: 17163

ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ

Záslepka JAZ-
DUO-N šedá
Ref: 42641

Záslepka JAZ-
DUO-W šedá
Ref: 42642

ZÁKLADNÍ S OTVOREM

Záslepka JAZ-
DUO-N-OTW šedá
Ref: 42644

Záslepka JAZ-
DUO-N-FI-6,5
šedá
Ref: 42643

NAPÁJECÍ ZÁSLEPKY

Napájecí záslepka
JAZ-DUO-N šedá
Ref: 42632

Napájecí záslepka
JAZ-DUO-W šedá
Ref: 42633
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁVĚSNÉ PRVKY

Lanko CU
izolované
FI-1,35mm
Ref: 70310

SESTAVY PRO UCHYCENÍ

Sestava uchycení
RG-1 černá
Ref: 42647L9005

Sestava uchycení
RG-1 stříbrná
Ref: 42647NI

Sestava uchycení
RG-1 stříbrný
satén
Ref: 42647GSS

TĚSNÍCÍ PRVKY

Gumová
průchodka 6x1,2
Ref: 00802

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY

Pěnový panel
70342
Ref: 70342

Panel
P230-90173M
Ref: 90173M
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