
tehalit.DA oboustranný pilířek

Elektroinstalační pilířky z eloxovaného hliníku pro umístění ve volném
prostoru mezi podlahou a stropem místnosti.

3 varianty pilířku
- s upínacím mechanismem (S)
- s upínacím třmenenm (K)
- s flexibilní hadicí (F)

- Rychlá a snadná montáž jednou osobou
- Oboustranné provedení pilířku

Montáž přístrojů Tehalit:
Do sloupků lze montovat přístroje Tehalit řady Ecoline které se
standardně používají pro oceloplechové kanály. Pro tuto montáž
postačí použít příslušných krycích rámečků.

Montáž přístrojů dodávaných jinými výrobci:
Do sloupků lze montovat též přístroje jiných výrobců. Pro tuto montáž
jsou určeny přístrojové krabice do kterých se tyto přístroje upevňují.

Montáž přístrojů velikosti 45x45 mm:
Přímo do těla sloupku DA 200-45 s pomocí adaptéru L4770

Dodávané barvy:
ELN přírodní elox
RAL 9010, bílá
Příslušenství:
RAL 9011, černá
RAL 7035, sv. šedá
RAL 9010, bílá
- Speciální barvy na vyžádání

Materiál:
- tělo a víko pilířku z hliníku
- koncovka a růžice z polyamidu
- upínací mechanismus z plechu

Upozornění:
Krycí růžice není součástí dodávky a musí být objednána samostatně.

Do všech pilířků DA 200 je možno integrovat osvětlení.

Oboustranný pilířek DA 200-80 pro standardní přístroje, upínací mechanismus

Prázdný pilířek pro montáž přístrojů z obou stran. Možnost montáže přístrojů řady Ecoline nebo běžných
přístrojů dodávaných různými výrobci pomocí krabice G2850.
Mírně oblý dvoukomorový profil (138 x 98 mm), s upínacím mechanismem, s integrovanou vodováhou,
včetně víka a příslušenství pro uzemnění.

Popis Balení Obj. č.

DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 2,5 - 2,8m,  přírodní elox 1 DAS2802500ELN
DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 2,8 - 3,1m,  přírodní elox 1 DAS2802800ELN
DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3,1 - 3,4m,  přírodní elox 1 DAS2803100ELN
DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3,4 - 3,7m,  přírodní elox 1 DAS2803400ELN

Oboustranný pilířek DA 200-45 pro přístroje 45 mm, upínací mechanismus

Prázdný pilířek pro montáž přístrojů 45 x 45 mm s pomocí adaptéru L4770 z obou stran.
Mírně oblý dvoukomorový profil (130 x 66 mm), s upínacím mechanismem, s integrovanou vodováhou,
včetně víka a příslušenství pro uzemnění.

Popis Balení Obj. č.

DA200-45 pilířek s rozpěrkou oboustranný 2,70 - 3 m,  přírodní elox 1 DAS2452700ELN
DA200-45 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3,3 - 3,6 m,  přírodní elox 1 DAS2453300ELN
DA200-45 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3 - 3,3 m,  přírodní elox 1 DAS2453000ELN

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
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Oboustranný pilířek DA 200-80 pro standardní přístroje, s flexibilní hadicí

Prázdný pilířek pro montáž přístrojů z obou stran. Možnost montáže přístrojů řady Ecoline nebo běžných
přístrojů dodávaných různými výrobci pomocí krabice G2850.
Mírně oblý dvoukomorový profil (138 x 98 mm) včetně flexibilní trubky délky 2 m a průměru 40 mm, včetně
víka a příslušenství pro uzemnění.

Popis Balení Obj. č.

DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m,  přírodní elox 1 DAF2802000ELN

Oboustranný pilířek DA 200-45 pro přístroje 45 mm, s flexibilní hadicí

Mírně oblý dvoukomorový profil (130 x 66 mm) včetně flexibilní trubky délky 2 m a průměru 40 mm, včetně
víka a příslušenství pro uzemnění.

Popis Balení Obj. č.

DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m,  přírodní elox 1 DAF2452000ELN

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
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