Alüminyum LED Süpürgelik Profili Montaj Kılavuzu

Luceo

Teknik detaylar
Materyal:
Yükseklik:
Genişlik:
Uzunluk:

Alüminyum
97.2 mm
12.9 mm
2700 mm

LED Süpürgelik profilleri, tüm mimari yapılarınızla uyum göstermesi için tasarlandı.
Luceo Basic, Luceo Built-in ve Wishled olarak üç farklı tasarım ve iki farklı uygulama
yöntemiyle uygulandığı her alana mükemmel bir görsellik katan bu ürünü mekanların
büyülü noktalarıyla bütünleştirebilirsiniz.

Profil Parçaları

Luceo Duvar Profili

Üst LED Şerit Kanalı

Kablo Kanalı

Luceo Ön Kapak Profili

Alt LED Şerit Kanalı

Luceo Üst Transparan Difüzör

Luceo Duvar Profili

Luceo Alt Transparan Difüzör
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Luceo
Duvar Profilini Sabitleme

Yapıştırıcı/silikon veya vida ve dübel ile sabitleme.
Süpürgelik duvar profilini, kapak profilini ve alt üst difüzörleri paketten çıkarın.
Profil üzerindeki koruyucu bantı yavaşça sökün.
Uzunluk ölçüsünden emin olduktan sonra profilleri istenilen boya kesin.

Duvara yapıştırıcı/silikon ile montaj
Uygun yapıştırıcılar/Silikon kullanarak sabitleyin;
Süpürgelik profili doğru uzunlukta kesilmiş şekilde duvara yapıştırıcı desteği ile
sabitleyin. Öncesinde duvarın kir ve tozdan arındırıldığına emin olun.
Varsa yapışmayı önleyecek duvar kalıntılarını temizleyin.
Yapıştırıcı/Silikon uygulamasından sonra süpürgelik profilini duvara
kağıt bantlar ile destekleyin.
Kullanılan yapışkan/silikon malzemesinin kuruma hızına bağlı olarak yaklaşık
6 saat bekleyin ve sonrasında yapışkan kağıt bantları sökün.

50cm

Vida ile montaj;
Uygulama öncesinde sabitlenecek duvarı kir ,toz ve kalıntılardan arınıdırın.
Süpürgelik profilini duvar uzunluğunuza bağlı uzunlukta kesilmiş
şekilde yerleştirin.
Her 50 cm de bir profilin vida kanallarından alt ve üst noktalardan
sabitleme vida deliği için işaret alın.
İşaretlediğiniz alanları matkap ile delin. Sonrasında uygun dübel ve
vida ile profili duvara sabitleyin.

Alçıpan duvarlara sabitleme
Uygulama öncesinde sabitlenecek duvarı kir ,toz ve kalıntılardan arınıdırın.
Süpürgelik profilini duvar uzunluğunuza bağlı uzunlukta kesilmiş
şekilde yerleştirin.
Her 50 cm de bir profilin vida kanallarından alt ve üst noktalardan sabitleme
vida deliği için işaret alın.
İşaretlediğiniz alanları matkap ile delin. Sonrasında Alçıpan vidası ile
süpürgeliğin montajını duvara yapın.
Kapak profili ve difüzör montajı
Profil montajı ve profil üzerine elektrik ve şerit led döşemesini yaptıktan
sonra kapak profilinin alt kanalına difüzörü kanalına sürerek sabitleyin ve
kapak profilini gövde profili üzerindeki tırnaklara geçecek şekilde bastırın
ve kilitleyin. Sonrasında üst difüzör profilini yatay bir şekilde önden üst
kanalına itin.

Beton
Ahşap Panel
Seramik
Alçıpan
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LED Şerit Uygulaması

Kendinden yapışkanlı olan şerit ledi ürünün led kanalını ortalayacak şekilde yapıştırın.
Ek yerleri için gerektiğinde birleştirme adaptörleri kullanın. Elektrik bağlantılarını şemada gösterildiği gibi yapın.

LED şerit kesme & birleştirme

LED Şeridin doğru çalışması için sadece şemada gösterilen
yerden kesin.

LED Şeridi arasındaki bağlantıyı sağlamak için, yalnızca örnek
çiziminde gösterilen yerden lehimleyin.

LED Şerit Bağlantı Şeması
MOX
RGB
Controller

Görseldeki gibi ön kapak profilini duvar profilinin kilitlenme soketine bastırarak kitleyiniz.

