
Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie pro�lu KIDES-DUO

Listwa 
montażowa (A)

Pro�l (B)

Taśma 
LED (J) 

Osłona (P) 

Osłona 
duża (H) 

Uszczelka (E)Wkladka 
do LED (C)

Maskownica (G)Docisk (F)

Pręt 
tworzywowy  
Fi 2,4 mm (L)

Dociski 
M3 (M)

Wkręt (I) Podkładka pod 
zasilacz (K)

Podkładki 
dystansowe (N)

Dławnica (O)

Przesłona (D)

Sprężyna (R)

Montaż oprawy na bazie pro�lu KIDES-DUO

Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:

- wiertarka
- wkrętarka / śrubokręt
- wkręty
- piła do metalu
- szli�erka kątowa / frezarka  
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UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.

WAŻNE: Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu. 
                  Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie klusdesign.pl
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1. Wywierć  w listwie montażowej (A) otwory na wkręty (minimum dwa) oraz 
otwory na dławnicę. Wywierć otwory w pro�lu (B) oraz wkładce do LED (C) 
żeby przeprowadzić przewody zasilające.  

2. Załóż dławnicę (O) oraz podkładki dystansowe (N) przy otworach na wkręty 
w listwie montażowej (A).

3. Przykręć listwę montażową (A) do powierzchni. Wyprowadż przewód 
przez dławnicę. Użyj wkrętów odpowiednich do danego materiału. 

4. Wklej taśmy LED (J), wyprowadź przewód i załóż osłony (D, P) w pro�lu (B). 
Umieść wkładkę (C) w pro�lu (B)

5. Wybrany zasilacz przymocuj do podkładki (K). 6. Wsuń podkładkę z zasilaczem (K) w pro�l (B).

Montaż oprawy na bazie pro�lu KIDES-DUO
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7. Zabezpiecz podkładkę (K) z zasilaczem, wsuwając w prowadnice po 
jednym pręcie tworzywowym Fi 2,4 mm (L) z każdej strony. Pręty należy 
dociąć do odpowiedniej długości. Nastepnie zabezpiecz pręty dociskami M3 
(M), dokręcając je kluczem imbusowym na głębokosć min. 2 cm. 

8. Podłącz zasilanie i połącz pro�l (B) z listwą montażową (A)

9. Załóż uszczelki (E). 10. Do zagłębienia w uszczelkach (E) włóż dociski (F) i przykręć go wkrętami 
(I).

11. Włóż maskownicę (G) w kołnierz uszczelki (E). 12. Zainstaluj sprężyny (R) w zaznaczonej szczelinie (minimum dwie na 
metr), w miejscu, gdzie będzie przylegać dolny hak przesłony (D). 

Montaż oprawy na bazie pro�lu KIDES-DUO
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13. Sfrezuj haki od przesłony (D) na długości, pozwalającej na przypiecie jej 
do pro�lu (B) bez zdejmowania poprzednich elementów.

14. (Opcjonalnie) Pokryj powierzchnie przesłony (D) wybraną okładziną 
(np. fornirem).

15. Wepnij przesłonę (D) na pro�l (B). Sprężyna (R) zapobiegnie jej 
wypadnięciu. 

Montaż oprawy na bazie pro�lu KIDES-DUO

4www.KlusDesign.pl


