
Karta produktu - Profil KOZUS-50
ref. číslo C0958

Další příslušenství na naší stránce www.klusdesign.eu

POPIS PRODUKTU

Navrženo pro dosažení krytí IP65
Linie světla
Bez viditelných hliníkových prvků
Profil nezasahuje do rastrové konstrukce při použití jedné
sádrokartonové desky o tloušťce 5,8" (přibližně 16mm)

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

- pro vytváření linií světla v jedné rovině se stropem nebo stěnou

Instalace

- montáž do sádrokartonové desky za pomocí montážního lepidla
- montážní křidélka profilu zakryté sádrovým tmelem
-  pracovní  difuzor  TECH-50  zaručuje,  že  drážka  profilu  bude  čistá  pro  nacvaknutí  vybraného  difuzoru.  Jeho
použití  je  NEZBYTNÉ  během  montáže  i  dokončovacích  prací.  

Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP65 - tedy prachotěsné a odolné vůči stříkající vodě 
- určeno pro práci s maximálně čtyřmi LED pásky o šířce 10 mm
- linie světla je možné dosáhnout použitím difuzoru LIGER-50 společně s LED páskem s minimálně 120led/m (9,6
W)
- použitím čtyř pásků je difuzor rovnoměrně prosvětlen, při menším počtu pásků se na difuzoru objevují stíny
-  profil  KOZUS-50  je  vybaven  zámky  ZM  (zámky  slouží  ke  spojení  profilů  v  linii,  jsou  snadno  přístupné  i  po
namotnování profilu do stropu)
- šířka výřezu v sádrokartonu by měla být mezi 51 mm a 56 mm

https://klusdesign.pl/cz/produkt/973
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DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref. povrchová úprava dostupné délky

C0958NA_1 Neanodizovaný (surový) 1000 mm

C0958NA_2 Neanodizovaný (surový) 2000 mm

C0958NA_3 Neanodizovaný (surový) 3000 mm

TECHNICKÝ VÝKRES
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SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

DIFUZORY

MLÉČNÉ DIFUZORY

Difuzor LIGER-50
mléčný
Ref: 17086

ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ

Záslepka
KOZUS-50 šedá
Ref: 24282

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ

Úhlová spojka
ZM-NA-90
Ref: 42723

Úhlová spojka
ZM-NA-120
Ref: 42729

Úhlová spojka
ZM-NA-135
Ref: 42725

Úhlová spojka
ZM-NA-180
Ref: 42724
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Úhlová spojka
ZM-NA-PION-135
Ref: 42727

Úhlová spojka
ZM-NA-PION-90
Ref: 42726

Úhlová spojka
ZM-NA-45
Ref: 42339

Úhlová spojka
ZM-NA-PION-120
Ref: 42321

Úhlová spojka
ZM-NA-PION-60
Ref: 42317

Úhlová spojka
ZM-NA-PION-45
Ref: 42315

TĚSNÍCÍ PRVKY

Gumová
průchodka 6,4x3
Ref: 42264

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pracovní difuzor
TECH-50
Ref: 17125

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY

Pěnový panel
70265
Ref: 70265

Panel
P230-90155M
Ref: 90155M
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