Osprzęt do puszek instalacyjnych · Pierścienie dystansowe
Equipment for boxes · Distance spacings

7.1

PD60x30

ø60x30 mm

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour

Biały / White

37 012 006

Wymiary zewnętrzne / Dimensions
Średnica zewnętrzna / Wigth (A)

62 mm

Wysokość / Height (B)

31 mm

Opakowanie zbiorcze / Collective package

25 szt.

Zastosowanie

Pierścień służy do przedłużania puszek
elektroinstalacyjnych produkcji Simet. Ponad to jego
uniwersalna konstrukcja pozwala na dostosowywanie
go do indywidualnych potrzeb instalacyjnych:
- standardowo używany do zwiększania głębokości
puszek osprzętowych - 60 mm
- jego wewnętrzny podział umożliwia przycinanie
go w zależności od potrzeb - co 6 mm
- w dnie i na górnym kołnierzu można przykręcić
pokrywę PL60. W ten sposób można konstruować puszkę
instalacyjną o głębokości 30 mm.

Dodatkowe cechy / Additional characteristics

Osprzęt / Equipment

Pokrywa zamykająca PL60 (tu może służyć jako
dno puszki) Wszystkie puszki o średnicy otworów
montażowych ø 60 mm)

Schodkowa konstrukcja pierścienia
umożliwia jego przycinanie do żądanej długości
w zależności od potrzeby.

Schodkowa konstrukcja pierścienia
umożliwia jego przycinanie do żądanej długości
w zależności od potrzeby.

D60

Kołpak dystansowy do LED i halogenów

NEW!

60-85x80 mm

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour

Szary / Grey

83 300 002

Certyfikaty / Certificates
Wymiary zewnętrzne / Dimensions
Średnica zewnętrzna / Mounting hole diameter
Głebokosć / Depth

60-85 mm
80 mm

Waga / Weight

12 g

Opakowanie zbiorcze / Collective package

25 szt.

Dodatkowe cechy / Additional characteristics
Specjalistyczny kołpak dystansowy wykonany z bezpiecznego po względem elektroinstalacyjnym Poliamidu samogasnącego,
bezhalogenowego. Produkt przeznaczony jest do stworzenia bezpiecznej odległości między ociepleniem, a źródłem światła w ścianie.
Mocowane żarówki LED i halogeny potrzebują odprowadzać ciepło, które powstaje od strony wewnętrznej ściany. Jeżeli zastosowana jest
warstwa ocieplenia trzeba ją „odepchnąć” od źródła światła dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jak również dla wydłużenia trwałości
źródła światła.
Montaż:
· Wywiercić otwór montażowy o średnicy w zakresie od 60-85mm.
· Wprowadzić w otwór kołpak i rozeprzeć go tak palcami, aby ząbki w jego ramionach wbiły się w boczne ścianki otworu.
· Wprowadzić oprawę oświetleniową i osadzić tradycyjne za pomocą sprężynujących skrzydeł, między żebrami kołpaka.
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