


Prolight to linia profili świetlnych ze 

światłem bezpośrednim i pośrednim.

Połączenie technologii LED z gamą 

profili Profilpas umożliwia  indywidualną 

aranżację każdego pomieszczenia.

Dostępne w odcieniach światła 

ciepłego, neutralnego lub RGB oraz 

z regulatorem natężenia, są łatwe do 

zamontowania i zapewniają uzyskanie 

odpowiedniej jasności dla każdego 

rodzaju zastosowania, od miejsc 

relaksu po pomieszczenia usługowe lub 

robocze.

prolight
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cerfix® prolist - proangle Q
prolight

Prolist e Proangle Q
Prolist CLA to profil z anodowanego 

aluminium z systemem podświetlenia 

taśmą led. Dzięki odbłyśnikowi 

przyjemnie oświetla elementy 

naścienne, kuchnie, łazienki, szafy, 

stoiska itp.

Proangle ZQAL to profil z naturalnego 

aluminium do narożników 

zewnętrznych. Wyposażony  

w odbłyśnik w różnych kolorach jest 

idealny do zwiększenia bezpieczeństwa 

w obiektach publicznych i prywatnych, 

podkreślając je subtelną linią światła.
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H

H

ZQAL/...P

ZQAL/...B+ZQAL/10

CLA/8P

CLA/8
CLA/8A

cerfix® prolist - proangle Q
prolight

W celu uzyskania najlepszego efektu estetycznego i zachowania 

ważności gwarancji, zalecamy korzystanie wyłącznie z naszych 

komponentów elektrycznych. Patrz strona 59

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

PROLIGHT PROLIST

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 8

ALUMINIUM

CLA/8 anodowane srebrne 84221

pln/m

CLA/8A

samoprzylepne

anodowane srebrne 84222

pln/m

pakowane pojedynczo

ZAŚLEPKA DO CLA/8

opakowanie 5 szt. H

ART. wykończenie 8

ALUMINIUM

CLA/8P anodowane srebrne 84223

pln/szt.

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

PROLIGHT PROANGLE Q

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 10 13

ALUMINIUM

ZQAL/10B baza aluminium naturalne 87226

pln/m

ZQAL/13B baza aluminium naturalne 87227

pln/m

PVC OPALINO

ZQAL/10

biały 87230

szary 87231

czerwony 87232

żółty 87233

pln/m

inne kolory na zamówienie przy minimalnej ilości 540 m.

ZAŚLEPKA DO ZQAL

opakowanie 5 szt. H

ART. wykończenie 10 13

ALUMINIUM

ZQAL/10P aluminium naturalne 87229

pln/szt.

ZQAL/13P aluminium naturalne 87228

pln/szt.

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym
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cerfix® prolist
prolight

LLA/20 aluminium anodowane LLA/30 aluminium anodowane TLA/10/C1 aluminium anodowane

Prolist
Prolight Prolist to linia listew 

dekoracyjnych z diodami LED, 

świecącymi światłem bezpośrednim 

i odbitym. LLA/20, LLA/30 i TLA/10/

C1 nadają się do obramowania 

luster i ścian, co pozwala podkreślić 

przestrzenie i nadać im indywidualny 

charakter. Prolight Prolist to niezwykle 

urokliwe elementy dekoracyjne, idealnie 

pasujące do łazienek i kuchni.
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LLA/30P

TLA/10P/

LLA/30

TLA/10/

LLA/20P

LLA/20

cerfix® prolist
prolight

PROLIGHT PROLIST

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. LxH

ART. wykończenie 20x10

ALUMINIUM

LLA/20 anodowane srebrne 84070

pln/m

pakowane pojedynczo

ZAŚLEPKA DO LLA/20

opakowanie 5 szt.

ART. wykończenie

ALUMINIUM

LLA/20P anodowane srebrne 84072

pln/szt.

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

PROLIGHT PROLIST

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. LxH

ART. wykończenie 30x10

ALUMINIUM

LLA/30 anodowane srebrne 84080

pln/m

LLB/30 polerowane błyszczące srebrne 84081

pln/m

pakowane pojedynczo

ZAŚLEPKA DO LLA/30 

opakowanie 5 szt.

ART. wykończenie

ALUMINIUM

LLA/30P anodowane srebrne 84082

pln/szt.

LLB/30P polerowane błyszczące srebrne 84083

pln/szt.

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

PROLIGHT PROLIST

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. LxH

ART. wykończenie 20x10

ALUMINIUM

TLA/10/C1 anodowane srebrne 84090

pln/m

TLB/10/C1 polerowane błyszczące srebrne 84091

pln/m

pakowane pojedynczo

ZAŚLEPKA DO TLA/10/C1

opakowanie 5 szt.

ART. wykończenie

ALUMINIUM

TLA/10P/C1 anodowane srebrne 84092

pln/szt.

TLB/10P/C1 polerowane błyszczące srebrne 84093

pln/szt.

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

W celu uzyskania najlepszego efektu estetycznego i zachowania 

ważności gwarancji, zalecamy korzystanie wyłącznie z naszych 

komponentów elektrycznych. Patrz strona 59

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304
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cerfix® prostep - protect
prolight

G/9/SF aluminium anodowane srebrne

G/8/SF aluminium anodowane srebrne

126/L/F aluminium anodowane srebrne + GMR/44 guma ryflowana czarna

SGA/11L aluminium anodowane srebrne

Prostep i Protect
Prostep i Protect to dwie linie profili  

z aluminium anodowanego, służące  

do zabezpieczania krawędzi schodów. 

Dwie nowe propozycje podkreślenia 

designerskiego charakteru przy 

jednoczesnym podwyższeniu 

bezpieczeństwa pomieszczeń. Prostep 

idealnie nadaje się do przestrzeni 

prywatnych, tworząc w nich nowe 

perspektywy, w których światło spływa 

ku dołowi. Protect, dzięki poziomemu 

czołowemu światłu, spełnia wymagania 

przestrzeni publicznych takich jak 

kluby, kina, biura i pokłady samolotów, 

czyniąc je jednocześnie przytulnymi  

i eleganckimi.
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SGA/11L

SGA/11P

G/8P

G/8/SF + G/8B/10

cerfix® prostep - protect
prolight

PROLIGHT PROSTEP

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.

ART. wykończenie

ALUMINIUM

G/8/SF anodowane srebrne 84210

pln/m

pakowane pojedynczo

BAZA DO PROFILU G/8/SF

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.

ART. wykończenie

ALUMINIUM

G/8B/10 aluminium naturalne 84215

pln/m

ZAŚLEPKA DO PROFILU G/8/SF

opakowanie 5 szt.

ART. wykończenie

METAL

G/8P/DX srebrne 84206

pln/szt.

G/8P/SX srebrne 84204

pln/szt.

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym 

PROLIGHT PROSTEP

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H mm

ART. wykończenie 11

ALUMINIUM

SGA/11L anodowane srebrne 94969

pln/m

pakowane pojedynczo

ZAŚLEPKA DO PROFILU SGA/11L

opakowanie 5 szt. H mm

ART. wykończenie 11

ALUMINIUM

SGA/11P anodowane srebrne 94964

pln/szt.

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym 

W celu uzyskania najlepszego efektu estetycznego i zachowania 

ważności gwarancji, zalecamy korzystanie wyłącznie z naszych 

komponentów elektrycznych. Patrz strona 59

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304
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G/9/F

126/L/F

126/LP

G/9P

PROLIGHT PROTECT

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.

ART. wykończenie

ALUMINIUM

G/9/F anodowane srebrne 84050

pln/m

pakowane pojedynczo

ZAŚLEPKA DO PROFILU G/9/F

opakowanie 5 szt.

ART. wykończenie

ALUMINIUM

G/9P/DX anodowane srebrne 84052

pln/szt.

G/9P/SX anodowane srebrne 84053

pln/szt.

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym 

PROLIGHT PROTECT

długość = 270 cm - opakowanie 6 szt.

ART. wykończenie

ALUMINIUM

126/L/F anodowane srebrne 84060

pln/m

pakowane pojedynczo

GUMA RYFLOWANA

długość = 1700 cm - opakowanie 1 rolka

ART.

GMR/44    czarny 75706

                   pln/m

ZAŚLEPKA DO 126/L/F

opakowanie 5 szt.

ART. wykończenie

ALUMINIUM

126/LP/DX anodowane srebrne 84062

pln/szt.

126/LP/SX anodowane srebrne 84063

pln/szt.

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym 

cerfix® prostep - protect
prolight

W celu uzyskania najlepszego efektu estetycznego i zachowania 

ważności gwarancji, zalecamy korzystanie wyłącznie z naszych 

komponentów elektrycznych. Patrz strona 59

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304 G/9/F aluminium anodowane srebrne
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87/6 + 88/I6L

88/6 + 88/I6L

88/6E

metal line
prolight

METAL LINE 87 - 88

długość = 200 cm - opakowanie 20 szt. H cm

ART. wykończenie 6

ALUMINIUM

87/6 aluminium naturalne (nawiercany) 78338

pln/m

88/6 aluminium naturalne (nawiercany) 78310

pln/m

pakowane pojedynczo

WSTAWKA ALUMINIUM DO LED 

88/I6L/A
anodowane srebrne 78559

lakierowne białe matowe 
RAL 9010 78560

pln/m

samoprzylepne - pakowane pojedynczo

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY METALOWY  

opakowanie 4 szt. H cm

ART. wykończenie 6

88/6E
srebrne 78561

lakierowane białe matowe 
RAL 9010 78562

pln/szt.

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

W celu uzyskania najlepszego efektu estetycznego i zachowania 

ważności gwarancji, zalecamy korzystanie wyłącznie z naszych 

komponentów elektrycznych. Patrz strona 59

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304 88/6 + 88/I6L/A aluminium anodowane srebrne

88/I6L/A aluminium anodowane srebrne

Metal Line 88/I6L/A to listwa cokołowa  

z oświetleniem LED, która jest zrównana 

z powierzchnią ściany. Światło jest 

rozprowadzane wzdłuż całej długości profilu  

i przechodzi przez widoczną szczelinę. 

Istnieje możliwość zamontowania 

ściemniacza w celu dostosowania 

intensywności światła listwy przypodłogowej 

do aktualnych potrzeb oraz stworzenia 

eleganckiej dekoracji, jak i delikatnego 

oświetlenia nocnego.
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89/6L

89/6EI

metal line
prolight

PROLIGHT METAL LINE 89

długość = 200 cm - opakowanie 25 szt. H cm

ART. wykończenie 6

ALUMINIUM

89/6L anodowane srebrne 86000

pln/m

pakowane pojedynczo

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY, ZEWNĘTRZNY, ZAŚLEPKA PRAWA - LEWA

opakowanie 4 szt. H cm

ART. wykończenie 6

ALUMINIUM

89/6EI anodowane srebrne 78506

pln/szt.

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

W celu uzyskania najlepszego efektu estetycznego i zachowania 

ważności gwarancji, zalecamy korzystanie wyłącznie z naszych 

komponentów elektrycznych. Patrz strona 59

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304 89/6L aluminium anodowane srebrne

89/6L aluminium anodowane srebrne

Metal Line 89 LED to cokół z aluminium 

anodowanego, z systemem oświetlenia  

za pomocą taśmy LED. Dzięki odbłyśnikowi 

światło rozprowadzone jest wzdłuż całej 

długości profilu. Włączenie w system 

opcjonalnego ściemniacza umożliwia 

regulację intensywności światła płynącego  

z cokołu, dzięki czemu może on pełnić 

funkcję eleganckiego elementu wystroju 

wnętrza lub dyskretnego oświetlenia 

nocnego.
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105/PL

105/7
105/CB

prolight
prolight

ICEBERG

opakowanie 10 szt. H cm

ART. wykończenie długość 7

ALUMINIUM

105/7
anodowane srebrne 200 cm 78900

anodowane srebrne 400 cm 78910

pln/m
pakowane pojedynczo

BAZA MONTAŻOWA

opakowanie 10 szt. H cm

ART. długość 7

PVC KOEKSTRUDOWANE

105/CB biały 200 cm 78920

pln/m

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

PUNKT ŚWIETLNY

opakowanie 1 szt. H cm

ART. wykończenie 7

ALUMINIUM

105/PL anodowane srebrne 78930

pln/szt.
pakowane pojedynczo

NAROŻNIKI WEWNĘTRZNE

opakowanie 4 szt. H cm

ART. wykończenie 7

METAL

105/7I srebrny 78932

pln/szt.
artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY

opakowanie 4 szt. H cm

ART. wykończenie 7

METAL

105/7E srebrny 78934

pln/szt.
artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

ŁĄCZNIK

opakowanie 4 szt. H cm

ART. wykończenie 7

METAL

105/7G

srebrny 78936

czarny 78935

chromowany 78937

pln/szt.
artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

ZAŚLEPKA PRAWA-LEWA

opakowanie 4 pary H cm

ART. wykończenie 7

METAL

105/7P srebrny 78938

pln/para
artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

W celu uzyskania najlepszego efektu estetycznego i zachowania 

ważności gwarancji, zalecamy korzystanie wyłącznie z naszych 

komponentów elektrycznych. Patrz strona 59

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

105/7 aluminium anodowane srebrne + 105/CB + 105/PL aluminium anodowane srebrne

105/PL aluminium anodowane srebrne

ICEBERG to cokół z aluminium 

anodowanego, stworzony i zaprojektowany 

przez Profilpas, charakteryzujący się 

szczególnymi punktami świetlnymi, które 

stają się elementami designu. Punkt świetlny 

składa się z soczewki i odbłyśnika i może 

być podłączony do ściemniacza i czujnika 

(oba opcjonalnie) do regulacji intensywności 

światła i automatycznego włączania. Punkty 

świetlne podkreślają obwód pomieszczeń 

tworząc w nich sugestywne efekty 

przestrzenne.
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15 cm 15 cm

prolight

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

KOMPONENTY I AKCESORIA ELEKTRYCZNE DO OŚWIETLENIA

ART. opis

L5/NW/33 szpula 5 m taśmy LED, kolor biały neutralny 4000° K - 9,6W/m - IP33 84105

pln/m  (pln/opakowanie)
L5/WW/33 szpula 5 m taśmy LED, kolor biały ciepły 3000° K - 9,6W/m - IP33 84115

pln/m  (pln/opakowanie)
L5/NW/67 szpula 5 m taśmy LED, kolor biały neutralny 4000° K - 9,6W/m - IP67 84125

pln/m  (pln/opakowanie)
L5/WW/67 szpula 5 m taśmy LED, kolor biały ciepły 3000° K - 9,6W/m - IP67 84135

pln/m  (pln/opakowanie)

L5/RGB/67 Szpula 5 m RGB LED - 14,4 W/m – IP67 84140

pln/m  (pln/opakowanie)

AL/60/24 zasilacz IP67 - PFC aktywny - 220V/24V/60W 84150

pln/szt.
AL/90/24 zasilacz IP67 - PFC aktywny - 220V/24V/90W 84152

pln/szt.
AL/120/24 zasilacz IP67 - PFC aktywny - 220V/24V/120W 84154

pln/szt.
AL/150/24 zasilacz IP67 - PFC aktywny - 220V/24V/150W 84156

pln/szt.

DIMM/02 ściemniacz/sterownik 24V/10 A - wym. w mm 57x44x19 h. do taśmy LED światło białe 84187

pln/szt.

TEL/04 pilot 4 kanały częstotliwości radiowej 84182

pln/szt.
RIC/01 odbiornik do pilota na częstotliwość radiową 84184

pln/szt.

TEL/RGB/04 4-kanałowy pilot radiowy 433,92MHz do diody RGB - średn. 80 x 13 h 84183

pln/szt.

RIC/RGB/M Główna jednostka sterująca z funkcją ściemniacza / bezprzewodowa do diody RGB - średn. 174 x 46 x 35 h 84185

pln/szt.

RIC/RGB/S Sterownik z funkcją ściemniacza do LED RGB (maksymalnie 4 sterowniki dla każdego głównego) 84186

pln/szt.

CE/5/20 przewód elektryczny przekrój 0,5 mm2 - opakowanie 20 mb. 84420

pln/m
CE/10/20 przewód elektryczny przekrój 1 mm2 - opakowanie 20 mb. 84422

pln/m
CE/10/100 przewód elektryczny przekrój 1 mm2 - opakowanie 100 mb. 84424

pln/m
CE/RGB/20 przewód elektryczny do - LED RGB, przekrój 3x0,5 mm² + 1x1 mm² - opakowanie 20 mb 84426

pln/m

IR/C01 szybkozłączka do taśmy ledowej ze światłem białym - opakowanie 10 szt. 84411

pln/szt.
IR/W3 szybkozłączki 3-przewodowe - opakowanie 10 szt. 84410

pln/szt.
IR/C02 łącznik szybkiego montażu taśma LED RGB - opakowanie 10 szt 84415

pln/szt.
IR/C03 łącznik podwójny RGB LED - opakowanie 10 szt 84416

pln/szt.

IP33

IP67

jak zamawiać komponenty elektryczne

taśma ledowa na szpuli 6m

Komponenty i akcesoria elektryczne do profili 

świetlnych linii Prolight. Każdy element należy 

dobierać w zależności od ustalonej długości 

profili świetlnych. Należy obliczyć zużycie  

w W/m, co jest niezbędne, aby dobrać jeden 

lub dwa zasilacze, które należy podłączyć  

do ściemniacza i sterownika.
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prolight

 LED (światło białe)

Należy dobrać długość taśmy LED do długości profili. Szpule mają 120 diod LED na metr. Napięcie 

wynosi 24 woltów. Zużycie to 9,6 watów na metr. Aby określić zużycie, długość należy pomnożyć 

przez 9,6 watów.

Przykład: obliczenie poboru mocy = 7,4 m x 9,6 W = 71 moc całkowita

Należy wybrać kolor światła. Taśmy LED są dostępne w świetle neutralnym białym (4000 ° K) lub 

świetle ciepłym białym (3000 ° K). Należy także wybrać stopień ochrony przed wilgocią: IP33 - do 

wnętrz i do pomieszczeń suchych, IP67 na zewnątrz lub do pomieszczeń wilgotnych.

 ZASILACZE

W oparciu o moc całkowitą należy wybrać odpowiedni zasilacz, nie przekraczając 90% mocy 

maksymalnej.

Przykład: 71 W: 90 x 100 = 79 W – należy użyć zasilacza o mocy 90 W

ART.

Od 5 cm do 5,5 m 60W AL/60/24 84150

Od 5,6 m do 8,4 m 90W AL/90/24 84152

Od 8,5 m do 11,2 m 120W AL/120/24 84154

Od 11,3 m do  14 m 150W AL/150/24 84156

Zalecamy zasilanie taśm LED co 3 metry, aby uniknąć różnic w jasności i przegrzania diod LED w 

początkowej części taśmy. Maksymalny dopuszczalny przepływ prądu przez przewód o przekroju 

1mm2 wynosi około 4 A. Spadek napięcia wynosi 1 V na 10 metrów. W kwestii instalacji specjalnych, 

prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

 DIMMER (opcjonalnie)

Ściemniacz / filtr typu fader / sterownik reguluje natężenie światła diod LED, obsługuje maksymalnie 

10 amperów, co odpowiada długości 25 metrów bieżących naszych taśm LED. Powinien być 

umieszczony między zasilaczem a taśmami LED i podłączony do wyłącznika (brak w zestawie) i/lub 

do odbiornika zdalnego sterowania (opcjonalnie).

W przypadku jednoczesnego załączania kilku linii, pierwszy ściemniacz podłączony w trybie 

synchronizacji włączy kolejne ściemniacze.

Przykład: do 3 linii świetlnych z jednoczesnym 
załączeniem potrzebne są 3 ściemniacze.

 ZDALNE STEROWANIE + ODBIORNIK (opcjonalnie)

Pilot zdalnego sterowania wykorzystuje częstotliwość radiową i może obsługiwać maksymalnie 4 

kanały,  służy do włączania / wyłączania diod LED. 

Odbiornik musi być zainstalowany między zasilaczem a taśmą LED lub podłączony do ściemniacza, 

jeśli jest -.

Jeśli zamontowany jest również ściemniacz, pilot może regulować natężenie światła LED.

 PRZEWODY ELEKTRYCZNE

Do podłączenia zasilania do taśm LED potrzebne są przewody elektryczne. 

Maksymalny dopuszczalny przepływ prądu przez przewód o przekroju 1mm2 wynosi około 4 A. 

Spadek napięcia wynosi 1 V na 10 metrów.

 ZŁĄCZA

Art. IR/C01 służy do podłączenia taśmy LED z białym światłem do zasilania. Art. IR/W3 służy do 

połączenia maksymalnie 3 przewodów ze sobą.

 LED RGB (światło kolorowe)

Należy zmierzyć, ile metrów taśmy LED trzeba umieścić na profilach. Szpula ma 5 metrów długości. 

Szpule można ciąć co 10 cm. Napięcie wynosi 24 woltów. Zużycie wynosi 14,4 wata na metr. Aby 

określić zużycie, długość należy pomnożyć przez 14,4 wata.

Przykład: obliczenie zużycia mocy = 7,4 m x 14,4 W = 106,6 watów (moc całkowita)

Taśmy LED RGB są dostępne w klasie ochrony IP67. Są one pokryte silikonową osłoną i są 

wyposażone w klej do mocowania.

 ZASILACZE    

W oparciu o moc całkowitą należy wybrać odpowiedni zasilacz, nie przekraczając 90% mocy 

maksymalnej.

Przykład: 106,60W: 90 x 100 = 118W – należy zastosować zasilacz o mocy 120W

ART.

Od 10 cm do 3,7 m 60W AL/60/24 84150

Od 3,8 m do 5,5 m 90W AL/90/24 84152

Od 5,6 m do 7,5 m 120W AL/120/24 84154

Od 7,6 m do 9,3 m 150W AL/150/24 84156

Zalecamy zasilanie taśm LED co 3 metry, aby uniknąć różnic w jasności i przegrzania diod LED w 

początkowej części taśmy. Maksymalny dopuszczalny przepływ prądu przez przewód o przekroju 

1mm2 wynosi około 4 A. Spadek napięcia wynosi 1 V na 10 metrów. W przypadku długości powyżej 

9,3 m, patrz akapit Jednostka sterująca SLAVE. W kwestii instalacji specjalnych, prosimy o kontakt 

z naszym działem technicznym. 

 PILOT    

Pilot zdalnego sterowania wykorzystuje częstotliwość radiową i może obsługiwać do 4 kanałów; 

służy do włączania / wyłączania diod LED, regulacji natężenia światła i wyboru koloru lub sekwencji 

diod LED.

 GŁÓWNA JEDNOSTKA STERUJĄCA

Sprzężona z pilotem służy do włączania / wyłączania / regulacji natężenia światła i wyboru koloru 

lub sekwencji diod LED.

Należy ją podłączyć pomiędzy zasilaczem a taśmą LED.

 JEDNOSTKA STERUJĄCA SLAVE

Jeżeli system ma się składać z większej liczby linii sterowanych przez jedną jednostkę, należy dodać 

1 urządzenie podrzędne (slave) dla każdej dodanej linii.

Przykład: aby połączyć 3 linie z równoczesnym oświetleniem, należy użyć 1 głównego urządzenia 
sterującego i 2 jednostek sterowania Slave.

Jednostka sterująca Slave musi być podłączona do głównej jednostki sterującej za pomocą przewodu 

RJ11 z wtykiem sześciopozycyjnym (brak w zestawie).

 PRZEWODY ELEKTRYCZNE

3 żyły czterożyłowego przewodu mają przekrój 0,5mm2 (dla trzech kolorów), pozostała żyła ma 

przekrój 1mm2 (żyła ujemna).

 CONNECTORS

Art. IR/C02 służy do podłączenia taśmy LED z kolorowym światłem do zasilania; długość 15 cm. Art. 

IR/C03 łączy taśmy LED z taśmami LED z kolorowym światłem; długość 15 cm.

jak zamawiać komponenty elektryczne

JAK ZAMAWIAĆ KOMPONENTY ELEKTRYCZNE

Zalecamy instalowanie akcesoriów elektrycznych przez profesjonalnych instalatorów.
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