LIGHT PROFILES / RECESSED / ZONE.60 & ZONE.100

ZONE.60 01
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25 x 140 mm

deﬁne the desired height of installation cut the exterior plasterboard of the wall
according to the constructional section*
καθορίστε τοεπιθυµητό ύψος
κόψτε την εξωτερική γυψοσανίδα του
εγκατάστασης
τοίχου σύµφωνα µε την τοµή*
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place the proﬁle in the recess & pull out
the cable***
τοποθετήστε το προφίλ στην εσοχή
αφήνοντας έξω το καλώδιο παροχής ***

Speciﬁcations
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cut the interior plasterboard of the wall
according to the constructional section**
κόψτε την εσωτερική γυψοσανίδα του
τοίχου σύµφωνα µε την τοµή**
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fasten the proﬁle with plasterboard
screws (optional)
στερεώστε µε βίδες γυψοσανίδας
(προαιρετικά)

apply 1st layer of joint ﬁller
εφαρµόστε 1η στρώση γυψόκολλας

place joint tape & 2nd layer of joint ﬁller
τοποθετήστε γάζα & εφαρµόστε 2η
στρώση γυψόκολλας
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Finishes: Natural Plaster Finish
Light Source Holder: Aluminum Heatsink (included)
Light Source / Max Consumption / Voltage: Led Strip / 20Watt /m / 12-24V or 220-240V (not included)
Features:

IP 20

Modules
sand and grout the proﬁle
τρίψτε και στοκάρετε το προφίλ

Zone.60 01 Linear 1500
01.AB.059
25x140x1500mm / 4230g

Zone.60 01

Zone.60 02 Interior Corner
01.AB.060
25x140x(155x155)mm / 825g
Zone.60 03 Exterior Corner
01.AB.061
25x140x(140x140)mm / 825g
Zone.60 02

Zone.60 03

apply primer and paint
εφαρµόστε αστάρι και χρώµα

* The dimensions of the recess should be 143mm for Zone.60 and 187mm for
Zone.100. ** The dimensions of the recess should be 90mm for Zone.60 and
136mm for Zone.100. *** This step is required only when the power cable
ﬁrst enters the light proﬁle. **** The transformer should be placed in a
position so it can be reached and ﬁxed in case of malfunction. The power
of the transformer depends on the total length of the Led strip.
- This product is suitable for integrating with at least 2 layers of 12.5 mm
plasterboards. It is recommended that joint ﬁller should also be added to
the joint between any two modules.
- It is recommended that the modular system proﬁle should be placed by
specialized craftsmen in the ﬁeld of plastering (steps: 2,3,4,5,6,7,8).
- It is recommended that the modular system proﬁle should be sanded and
painted by specialized craftsmen in the ﬁeld of coloring.
For optimum ﬁnal ﬁnish use spray painting (steps: 9,10).
- An authorized electrician should do all procedures of the following
steps (1,11,12).
- To avoid glare, orientate the proﬁle so that it faces away from main view.
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wall

ceiling

place the Led strip & the transformer**** connect transformer / reconnect the
power
τοποθετήστε την ταινία Led & το
συνδέστε το µετασχηµατιστή & το ρεύµα
µετασχηµατιστή****

* Οι διαστάσεις της οπής πρέπει να είναι 143χιλ για το Zone.60 και 187χιλ για το
Zone.100.** Οι διαστάσεις της οπής πρέπει να είναι 90χιλ για το Zone.60 και 36χιλ
για το Zone.100.*** Αυτό το βήµα απαιτείται µόνο κατά την αρχική είσοδο της παροχής
ρεύµατος στο φωτιστικό προφίλ.**** Ο µετασχηµατιστής πρέπει να τοποθετηθεί σε
επισκέψιµη θέση ώστε να µπορεί να επισκευαστεί. Η ισχύς του εξαρτάται από το
µήκος της ταινίας Led.
- Το προϊόν είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε τουλάχιστον 2 στρώσεων
γυψοσανίδας πάχους 12.5 χιλ. Προτείνεται η τοποθέτηση συνδετικού υλικού
(γυψόκολλα) και στον αρµό µεταξύ δύο προφίλ.
- Η τοποθέτηση του αρθρωτού προφίλ προτείνουµε να πραγµατοποιείται από
τεχνίτες ειδικευµένους στον τοµέα του γύψου (βήµατα: 2,3,4,5,6,7,8).
- Το τρίψιµο & η βαφή του γύψινου προφίλ προτείνουµε να γίνεται από ειδικευµένους
τεχνίτες στον τοµέα των χρωµατισµών. Για το καλύτερο δυνατό τελικό αποτέλεσµα
χρησιµοποιείστε βαφή µε πιστόλι αέρος ( βήµατα: 9,10).
- Τα βήµατα (1,11,12) οφείλουν να πραγµατοποιούνται από διαπιστευµένο
ηλεκτρολόγο.
- Για την αποφυγή θαµβώσεων στρέψτε το προφίλ ώστε η ταινία Led να
είναι µακριά από την κύρια θέαση.
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