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TÍPUS Furat Ø (FH) Magasság (H) Magasság (H2) Szín Köteg tart. Cikkszám

SpotClip-I
62 - 90 90,0 90,0 Fekete (BK) 3 darab 148-00094

62 - 90 90,0 90,0 Fekete (BK) 10 darab 148-00076

Minden méret mm-ben. A műszaki változások joga fenntartva.
A minimális rendelési mennyiség (MOQ) eltérhet a csomagolási egységtől.

SpotClip-I

A SpotClip-I egyedi termék, mellyel a spotlámpák, száraz, nem habarcs 
alapú, hangszigetelő rétegre szerelhetőek. 

Az innovatív 4 lábú mennyezeti kapocs számtalan kiváló tulajdonsággal 
rendelkezik, falemezhez és gipszkartonhoz is használható.

A SpotClip-I tűzálló, üvegszál-erősítésű poliamidból készült, számtalan 
hőmérsékleti és mechanikai előnnyel rendelkezik, és utólag is beépíthető.

Ennek eredményeként számtalan felhasználási lehetőség nyílik, új és régi 
épületekben egyaránt. 

A SpotClip-I 62 és 90 mm közti átmérőjű mennyezeti üregekben 
használható. 

A SpotClip-I biztonságos távolságot tart a spotlámpa, a szigetelőfólia és 
a tetőszigetelés közt. 

Csökkenti annak kockázatát, hogy a szigetelőanyag a túlmelegedésnek 
vagy a hő felgyülemlésének köszönhetően sérüljön, és pozitív hatással 
lehet a felhasznált spotlámpa élettartamára is.

A tartószárnyak biztosítják, hogy a 
távtartó biztonságosan rögzítve legyen 
a gipszkartonhoz.

A kiegészítő rögzítőtüskék 
megakadályozzák, hogy megdőljön 
vagy elmozduljon rögzítés közben.

A hővédő tetején lévő kábelrögzítők a 
helyén tartják a tápkábelt.

Tartó spotlámpához
•	 SpotClip-I

Távtartó
Rögzítő egység

A SpotClip-I garantálja a telepített lámpatestek megbízhatóságát és biztonságát.

Csak egy ugrás az internet!



Távtartó
Rögzítő egység

ANYAG Poliamid 6.6 üvegszállal megerősített 
(PA66GF15%)

Üzemi Hőmérséklet -20 °C -tól +120 °C -ig

Gyúlékonyság
UL94 V1, Izzóhuzalos ellenőrzés (GWT) 
960 °C

Tulajdonságok és előnyök
•	 A spotlámpákat száraz, nem habarcs alapú, hangszigetelő  

rétegre szerelje 
•	 Innovatív, 4 lábú mennyezeti távtartó 
•	 Falemezhez és gipszkartonhoz használható
•	 Nem gyúlékony, üvegszál-erősítésű poliamid 
•	 Hőmérsékleti és mechanikai előnyök 
•	 Felszerelhető a kivitelezést követően, egyaránt használható régi és új 

épületekben is
•	 62–90mm átmérőjű mennyezeti nyílásokban használható
•	 Biztonságos távolságot tart a spotlámpa, a szigetelőfólia és a 

tetőszigetelés közt
•	 Csökkenti a szigetelés túlmelegedés miatti sérülését, valamint a hő 

felgyülemlését
•	 Pozitív hatással lehet a spotlámpa élettartamára

Garantálja a telepített lámpatestek 
megbízhatóságát és biztonságát.

A 4 láb stabilitást ad, és lehetővé teszi 
a biztos rögzítést.

Nyomja a tartótüskéket a 
gipszkartonba, így megakadályozhatja 
az utólagos elmozdulást.

Szabványos spotlámpa (82 mm-es 
magasságig).

4 optimalizált rögzítőláb.

Tartó spotlámpához
•	 SpotClip-I



TÍPUS Furat Ø (FH) Magasság (H) Magasság (H2) Szín Köteg tart. Cikkszám

SpotClip-II 62 - 90 115,0 107,0 Fekete (BK) 10 darab 148-00098

Minden méret mm-ben. A műszaki változások joga fenntartva.
A minimális rendelési mennyiség (MOQ) eltérhet a csomagolási egységtől.

ANYAG Poliamid 6.6 üvegszállal megerősített 
(PA66GF15%)

Üzemi Hőmérséklet -20 °C -tól +120 °C -ig

Gyúlékonyság
UL94 V1, Izzóhuzalos ellenőrzés (GWT) 
960 °C

A SpotClip tartozékok elősegítik az üreges mennyezetbe süllyesztett 
spotlámpák felszerelését. A SpotClip rendszer könnyedén felszerelhető 
a mennyezeti üregekbe, így jelentős idő takarítható meg a spotlámpák 
telepítésekor. Alakjuknak és helyzetüknek köszönhetően a SpotClip 
rendszerek elegendő távolságot tartanak a lámpa és a szigetelőanyag 
között, így csökkentve a túlmelegedés és a hő felgyülemlésének 
kockázatát. A SpotClip-II egyaránt alkalmas halogén és LED spotlámpák 
rögzítésére.

Tulajdonságok és előnyök
•	 Függesztett, mennyezetbe süllyesztett spotlámpák felszereléséhez
•	 Könnyedén felszerelhető a mennyezeti üregekbe, így jelentős idő 

takarítható meg 
•	 Elegendő távolság a spotlámpa és a szigetelőanyag között
•	 Alacsonyabb a túlmelegedés és a hő felgyülemlésének kockázata
•	 Halogén és LED spotlámpák rögzítésére is alkalmas

Távtartó
Rögzítő egység

Használható üveggyapothoz.

Csak egy ugrás az internet!

Tartó spotlámpához

A SpotClip-II garantálja a telepített lámpatestek megbízhatóságát és biztonságát.

•	 SpotClip-II

SpotClip-II
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SpotClip-II – 4 rögzítőláb  
+ 4 rugalmas fül.


